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Παρασκευή 29 Μαΐου 2009 
Αίθουσα Τελετών Παλαιού Κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.

19:00 Τελετή έναρξης 

19:15 Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας 
  Νέα φάση του Μακεδονικού Ζητήματος
  Εισηγητές: Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Ομ. Καθ,
  Σπυρίδων Σφέτας, Επ. Καθ.

  Συντονίστρια: Βασιλική Παπούλια, Ομ. Καθ.

Σάββατο 30 Μαΐου 2009
Αίθουσα 112 Νέου Κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής

09:00 Γενική Συνέλευση
10:00 Διάλειμμα
10:30 Ε. Πανέλη, Μια νέα προσπάθεια ερμηνείας και εικονογραφικής προσέγ-

γισης παραστάσεων εντοίχιας ζωγραφικής από ταφικά μνημεία της Θεσ-
σαλονίκης. 

10:45 Π. Ανδρούδης, Το επιλιμένιο οχυρό (Μπούρτζι) της Καρύστου: Ιστορι-
κές και αρχαιολογικές μαρτυρίες. 

11:00  Ν. Γεωργιάδης, Θησαυροί παλαιολόγειων νομισμάτων. Ιστορική και 
αρχαιολογική προσέγγιση. 

11:15  Ι. Mircea, Πρόταση ιστορικής ερμηνείας των καλλιτεχνικών σχέσεων της 
Μολδαβίας με το Εργαστήριο της Καστοριάς κατά το πρώτο μισό του 15ου 
αιώνα. 

11:30  Μ. Βαρβούνης, Το βατοπεδινό μετόχι της Σάμου (19ος - 20ος αιώνας).

11:45 Συζήτηση
12:00 Διάλειμμα
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12:15 Σ. Κορδώσης, Η έννοια και οι διαστάσεις του ονόματος "Τούρκος-
Τούρκοι, τουρκικός".

12:30  Ε. Χεκίμογλου, Παρατηρήσεις περί των βαπτιστικών ονομάτων των χρι-
στιανών της Θεσσαλονίκης, 15ος-19ος αιώνας 

12:45  Β. Πλάτης, "Έργα και ημέρες" γενιτσάρων και ατάκτων στη Θεσσαλονί-
κη του 18ου αιώνα.

13:00  Α. Γρηγορίου, Ο γιατρός, εξερευνητής και εθνογράφος Παναγιώτης Πο-
ταγός και η διαμονή του στη Θεσσαλονίκη (1873-1875).

13:15  I. Βάμβακίδου, Π. Γκόλια και Ε. Τραϊανού, Νεότερη ελληνική ιστο-
ρία. Μελέτη αρχειακού υλικού: απογραφή πληθυσμού "Εν Ξάνθη την 22 
Οκτωβρίου 1877".

13:30 Συζήτηση  

Αίθουσα 101 Νέου Κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής

10:30  Ν. Γιαννακόπουλος, Οι σχέσεις της Ιστιαίας και της Καρύστου με τον 
οίκο των Αντιγονιδών. 

10:45  Δ. Μισίου. Η σημασία του όρου "τύραννος" στις πηγές της πρωτοβυζα-
ντινής περιόδου. 

11:00  Γ. Λεβενιώτης, Από το obsequium στο Οψίκιον: Το πρόβλημα της σημα-
σιολογικής εξέλιξης ενός τεχνικού όρου. 

11:15  Α. Γκουτζιουκώστας, Προβλήματα και παρατηρήσεις για τον βικάριο 
και τον πραίτωρα Θράκης. 

11:30  Ε. Αμοιρίδου, Ιδιάζουσες αναδείξεις πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως 
(ε΄-ι΄ αιώνα).

11:45  Συζήτηση 
12:00  Διάλειμμα
12:15 Β. Κόκκορη. Εάν ίδη ο βασιλεύς...: Βασιλικά όνειρα στο ονειροκριτικόν 

του Αχμέτ. 
12:30  Η. Ευαγγέλου, Το κίνημα του ησυχασμού ως παράγοντας προσέγγισης 

του ελληνικού και του νοτιοσλαβικού κόσμου ενόψει της οθωμανικής 
επέλασης τον 14ο αιώνα. 

12:45  Γ. Παναγόπουλος, Δύο ανέκδοτοι Λόγοι Δημητρίου του Χρυσολωρά. 
Πρόδρομη ανακοίνωση.

13:00  Θ. Ζαμπάκη, Η επίθεση των αραβικών στρατευμάτων στους Μοθούς 
(629 μ,Χ.): Μια επανεκτίμηση των πηγών.
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13:15 Η. Γιαννάκης, Η κατάληψη της Δαμασκού από τους Άραβες (635/637 
μ.Χ.): Προβλήματα των αραβικών πηγών.

13:30 Μ. Μπαντάουι, Η πολιτική ορολογία της δεκαετίας 622-632 μ.Χ.
13:45 Συζήτηση

Σάββατο Απόγευμα
Αίθουσα 112 Νέου Κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής 

18:00  Α. Αγγελοπούλου, Παιδεία και εθνικό κίνημα στη Μακεδονία: Η περί-
πτωση του Kuzman Shapkarcv (1834-1909). 

18:15  Σ. Ηλιάδου-Τάχου και Δ. Μιχαήλ, Συγκρότηση ταυτοτήτων την εποχή 
του εθνικισμού: Η περίπτωση των Βλάχων της Πελαγονίας. 

18:30  Α. Καλέσης, Οι βορειότερες νησίδες του μακεδονικού ελληνισμού. Από 
την επιστολογραφία του επισκόπου Δεβρών και Βελεσσών Παρθενίου 
(1908-1909).

18:45  Μ. Κοτζάμπαση, Βούλγαροι και Βουλγαρία στη διπλωματική αλληλο-
γραφία των Ελλήνων προξένων (τέλη 19ου - αρχές 20ου αιώνα). 

19:00  Φ. Τολούδη, Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Νέα εκ-
παιδευτική πολιτική στην προσέγγιση της εθνικής της Ιστορίας.

19:15  Συζήτηση

Αίθουσα 101 Νέου Κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής

18:00  Ε. Βέτσιος, Έσοδα και έξοδα του προξενείου της Βενετίας στην Πάτρα 
κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα.

18:15  Ν. Τόμπρος, Ιδεολογία και χαρακτηριστικά του πατραϊκού Τύπου (1862-
1915).

18:30  Χ. Καρδάρας, Το κόμμα και ο τύπος του Θ. Δηλιγιάννη (1879-1905).
18:45  Β. Μήλιος, Η πόλη των Γιαννιτσών κατά την τουρκοκρατία. Ο αστικός 

χαρακτήρας του οικισμού, οι υποδομές, η οικονομική δραστηριότητα των 
κατοίκων.

19:00  Α-Μ. Τσέτλακα, Οι επιπτώσεις τουΤανζιμάτ στις χριστιανικές κοινότη-
τες της Δυτικής Μακεδονίας (β΄ μισό του 19ου αιώνα), μέσα από το ανέκ-
δοτο αρχείο του Τσοτυλιώτη εμπόρου Κωνσταντίνου Ζησόπουλου.

19:15 Συζήτηση



14 

Κυριακή 31 Μαΐου 2009
Αίθουσα 112 Νέου Κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής

9:30  Κ. Παπανικολάου, Η ανάθεση της αρχηγίας της Φιλικής Εταιρείας:  
I. Καποδίστριας και Αλ. Υψηλάντης. 

9:45  Γ. Χαλκιάς, Η κοινωνική προσφορά των μοναστηριών του Αγίου Ορους 
στο νησί της Θάσου κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. 

10:00 Ι. Μπουνόβας, Τα ωρολόγια προγράμματα της Αστικής Σχολής Βελβε-
ντού Κοζάνης την τελευταία περίοδο της τουρκοκρατίας 1899-1912. 

10:15  Ε. Κατσάρας, Η θέση της Μακεδονίας στις διαπραγματεύσεις της Βαλ-
κανικής Συμμαχίας του 1912. 

10:30 Σ. Κεκρίδης, Η κατάρρευση του Μαυροβουνίου και το τέλος της ελλη-
νικής διπλωματικής εκπροσώπησης (1916).

10:45  Συζήτηση
11:00  Διάλειμμα
11:30  Κ. Δρούγκα, Ιδεολογικές ζυμώσεις και συγκρούσεις που ανιχνεύονται 

στα διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας και στα έργα Παιδαγωγικής των Ελλή-
νων μαθητών της Ανατολικής Θράκης (τέλη 19ου - αρχές 20ου αιώνα). 

11:45  Τ. Κωτόπουλος, Μυθοπλασία και καβαφικός ιστορισμός. 
12:00 Β. Φούκας, Οι ιστορικές σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης 

κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου: Πρόσωπα, προγράμματα, προτε-
ραιότητες. 

12:15 Κ. Τσιούμης, Το ζήτημα της ελληνομάθειας των μειονοτικών δασκάλων 
στη Θράκη: Όψεις διαχείρισης 1964-1967. 

12:30 Σ-Π. Καράβης, Σκιαγράφηση των αδυναμιών του ιταλικού παράγοντα 
στην Ελλάδα (1940-1943).

12:45 Συζήτηση
13:00 Κλείσιμο Συνεδρίου

Αίθουσα 101 Νέου Κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής

09:30  Θ. Κυριακίδης, Η έριδα μεταξύ της κοινότητας Τραπεζούντας και της 
Μονής της Παναγίας Σουμελά για την τύχη της βιβλιοθήκης του Γεωργί-
ου Υπόμενα.
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09:45  Α. Καστρινάκης, Το Βιλαέτι Τραπεζούντας υπό το πρίσμα εσωτερικών 
κρίσεων και διεθνών εξελίξεων τη δεκαετία του 1870.

10:00  Ε. Γεωργανόπουλος, Η προσπάθεια σύστασης Ελληνικής Μεραρχίας 
Καυκάσου το 1917 και οι λόγοι της αποτυχίας της.

10:15  Α. Κλάψης, Ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος και το κίνημα της 
Μικρασιατικής Αμυνας.

10:30  Π. Γκόλια, Σ. Κασίδου και Σ. Κώτσου, Γυναικείες αναπαραστάσεις 
στις καρτ-ποστάλ της Στρατιάς της Ανατολής.

10:45  Συζήτηση
11:00  Διάλειμμα

11:30  Σ. Βασιλείου, Η προσφυγική εγκατάσταση μέσα από την εφημερίδα Φως 
της Θεσσαλονίκης (1922-1930). 

11:45  Κ. Χατζηκυριακίδης, Όψεις της σωματειακής οργάνωσης του Ποντια-
κού Ελληνισμού στην Ελλάδα. Το παράδειγμα του Συλλόγου "Αργοναύ-
ται-Κομνηνοί" Καλλιθέας Αττικής. 

12:00  Λ. Παπακώστα και I. Σκούρτης, Εβραϊκή "ελίτ" και γαλλική γλώσσα 
στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου. 

12:15  Θ. Τσιρώνης, Η πολιτική γελοιογραφία στην υπηρεσία της ελληνικής 
εθνικοσοσιαλιστικής προπαγάνδας κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. 

12:30  Κ. Σεχίδης και I. Σκούρτης, Η δυσχερής οικονομική κατάσταση των 
Εβραίων της Θεσσαλονίκης μέσα από τον ομόθρησκο Τύπο τους (1928)

12:45  Συζήτηση

Οι βυζαντινολογικές ανακοινώσεις δημοσιεύονται στο περιοδικό "Βυζαντιακά"
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Οι σχέσεις της Ιστιαίας και της Καρύστου με τους Αντιγονίδες





1. Εισαγωγή
Στην ιστορική έρευνα της Ελληνιστικής εποχής επισημαίνεται συχνά η σημασία 

που είχε ο έλεγχος της Εύβοιας για τους στόχους της πολιτικής των Αντιγονιδών στη 
νότια Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό οι πρόσφατες εργασίες των Picard και Knoepfler1 
προήγαγαν σημαντικά τις γνώσεις μας για τις σχέσεις των βασιλέων της Μακεδονίας 
με τη Χαλκίδα και την Ερέτρια. Αντίθετα, τα στοιχεία που υπάρχουν για τις δύο άλλες 
πόλεις του νησιού, την Ιστιαία και την Κάρυστο, αν και εν μέρει ενσωματώνονται στις 
προαναφερθείσες μελέτες, δεν έχουν αποτελέσει ως τώρα αντικείμενο συστηματικής 
διερεύνησης. Στην παρούσα εργασία δεν μπορούμε βέβαια να υπεισέλθουμε στην 
πλούσια επιστημονική συζήτηση σχετικά με τον νομικό χαρακτήρα της ένταξης των 
ελληνικών πόλεων στις δομές της ελληνιστικής μοναρχίας2. Αρκεί η παρατήρηση ότι 
η βασιλική παρουσία και επικυριαρχία μπορούσε να λάβει ποικίλες μορφές (φρουρά, 
φόρος, βασιλικός επιστάτης, απόδοση λατρείας)3 αλλά η αποδοχή και διατήρησή της 

1  O. Picard, Chalcis et la Confédération eubéenne. Etude de numismatique et d’histoire (IVe-Ier siè-
cle), Paris 1979 (στο εξής: Picard, Chalcis). D. Knoepfler, Décrets érétriens de proxénie et de citoyenneté 
(ERETRIA. Fouilles et recherches XI),  Lausanne 2001 (στο εξής: Knoepfler, Décrets).

2  Η συζήτηση αυτή εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να επηρεάζεται από τη διαφωνία μεταξύ του A. 
Heuss, Stadt und Herrschaft des Hellenismus in ihren staats- und völkerrechtlichen Beziehungen, Leipzig 
1937 σύμφωνα με τον οποίο ο βασιλικός έλεγχος δεν παραβίαζε την κυριαρχία των πόλεων και του E. 
Bikerman, «La cité grecque dans les monarchies hellénistiques», RPh 13 (1939) σ. 335-349, ο οποίος υπο-
στήριξε τη  νομική εξάρτηση των πόλεων από τους μονάρχες. Κατά τους A. H. M. Jones, The Greek City 
from Alexander to Justinian, Oxford 1940, σ. 102 και W. Orth, Königlicher Machtanspruch und städtische 
Freiheit. Untersuchungen zu den politischen Beziehungen zwischen den ersten Seleukidenherrschern (Se-
leukos I., Antiochos I., Antiochos II.) und den Städten  des westlichen Kleinasien, München 1977, σ. 178-
187 οι διαφορές μεταξύ των νομικών καθεστώτων δεν είχαν ιδιαίτερη πρακτική αξία. Για μια πρόσφατη 
κριτική αποτίμηση του προγενέστερου επιστημονικού διαλόγου βλ. J. Ma, Antiochus III and the Cities of 
Western Asia Minor, Oxford 1999, σ. 152-174 που διακρίνει μεταξύ «υποτελών» και «αυτόνομων» πόλε-
ων ως διαφορετικών βαθμίδων εξάρτησης. Πρβλ. επίσης τις εισαγωγικές παρατηρήσεις του P. Paschidis, 
Between City and King, Athens 2008, σ. 21-27.  Ειδικότερα πάντως για τις ευβοϊκές πόλεις, η δυσκολία να 
διατυπωθεί με νομικούς όρους το είδος της εξάρτησής τους από τους Αντιγονίδες κατά το δεύτερο μισό του 
3ου αιώνα προκύπτει και από τις αντικρουόμενες πληροφορίες των γραμματειακών πηγών. Οι τελευταίες 
άλλοτε ρητά προσδιορίζουν τους Ευβοείς ως συμμάχους των Αντιγονιδών (Πολύβιος, ΧΙ, 5, 4. Τίτος Λίβι-
ος, XXXI, 24), ενώ άλλοτε τους παραλείπουν από τους σχετικούς καταλόγους (Πολύβιος IV, 9, 4˙ πρβλ. II, 
65, 2-4 και IV, 15, 1. Τίτος Λίβιος, XIX, 12, 4). Βλ. για τη σχετική συζήτηση: Picard, Chalcis, σ. 274-276. 
Knoepfler, Décrets, σ. 271.  

3  Βλ. το σχόλιο του Πολύβιου (XXI, 40, 2) για τις αντιδράσεις των Ελλήνων της Μικράς Ασίας μετά 
τη σύναψη της ειρήνης της Απάμειας: ἐχάρησαν Ἀντιόχου λειφθέντος, ἐπὶ τῷ δοκεῖν ἀπολελύσθαι τινὲς μὲν 
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ήταν σε μεγάλο βαθμό συνάρτηση της δυνατότητάς των βασιλέων να λειτουργούν 
ως προστάτες της ασφάλειας των πόλεων και να συνεργάζονται με τοπικούς πολιτι-
κούς άνδρες, διαμορφώνοντας έτσι ένα πλέγμα αμοιβαίων υποχρεώσεων και συμφε-
ρόντων4. Με βάση τις διαθέσιμες πηγές εξετάζουμε στη συνέχεια τους τρόπους με 
τους οποίους ο έλεγχος των Αντογονιδών ασκούνταν στην Ιστιαία και στην Κάρυστο, 
καθώς και τις τοπικές αντιδράσεις τις οποίες προκάλεσε η αμφισβήτηση του ελέγχου 
αυτού από εξωτερικές δυνάμεις – τη Ρώμη και τον Άτταλο Α΄ της Περγάμου – κατά 
τη διάρκεια των δύο πρώτων Μακεδονικών Πολέμων. 

2. Ιστιαία και Αντιγονίδες.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες μαρτυρίες οι πρώτες επαφές της Ιστιαίας5 με τον οίκο 

των Αντιγονιδών ανάγονται στο 313/312 π.Χ. Το έτος αυτό η Ιστιαία πολιορκήθηκε 
από τον Κάσσανδρο, ύστερα από τις ανεπιτυχείς διαπραγματεύσεις του τελευταίου με 
τον Αντίγονο Α΄ στον Ελλήσποντο6. Δεν είναι σαφής ο εξωτερικός προσανατολισμός 
της πόλης εκείνη τη στιγμή (ανεξάρτητη και ουδέτερη ή φίλα προσκείμενη στον Αντί-
γονο ή σύμμαχος του Αντιγόνου), αλλά για τον Κάσσανδρο ο έλεγχος του βόρειου 

φόρων, οἱ δὲ φρουρᾶς, καθόλου δὲ πάντες βασιλικῶν προσταγμάτων. Πρβλ. Bikerman, ό.π., σ. 340 και Ma, 
ό.π., σ. 154-156.    

4  Βλ. K. Bringmann, «The King as Benefactor» στον τόμο: A. W. Bulloch - E. S. Gruen - A. A. 
Long – A. Stewart (επιμ.), Images and Ideologies: Self-Definition in the Hellenistic World, Berkeley-Los 
Angeles-London 1993, σ. 20. Ως προς τη σημασία που είχαν τα στρατιωτικά επιτεύγματα για την ιδεολο-
γία, την αποδοχή και τη νομιμοποίηση της μοναρχικής εξουσίας βλ. μεταξύ άλλων P. Lévêque, «La guerre 
à l’époque hellénistique» στον τόμο: J. P. Vernant (επιμ.) Problèmes de la guerre en Grèce ancienne, 
Paris 1968, σ. 276-279. P. Briant, «D’Alexandre le Grand aux diadoques: le cas d’Eumène de Kardia», 
REA 75 (1973), σ. 80-81. F. W. Walbank, «Monarchies and Monarchic Ideas», Cambridge Ancient History 
VII², 1. The Hellenistic World, Cambridge 1984, σ. 81-82. M. M. Austin, «Hellenistic Kings, War and the 
Economy», CQ 36 (1986), σ. 457-459. Για τον ευεργετισμό ως συστατικό στοιχείο της νομιμοποίησης της 
βασιλικής εξουσίας βλ. μεταξύ άλλων Ph. Gauthier, Les cités grecques et leurs bienfaiteurs, Paris 1985, 
σ. 40-42 και Bringmann, ό.π., σ. 7-9 και 17-20. Για τη σχέση μεταξύ μοναρχών και τοπικών πολιτικών 
ανδρών-μεσολαβητών βλ. τώρα Paschidis, ό.π. (σημ. 2) 

5  Αν και στις γραμματειακές πηγές η Ιστιαία αναφέρεται ως Ωρεός, οι επιγραφές αναφέρουν το εθνικό 
όνομα Ἱστιαεῖς· στη συνέχεια αυτής της μελέτης χρησιμοποιείται ο όρος Ιστιαία. Βλ. L. Robert, Etudes de 
numismatique grecque, Paris 1951, σ. 179 σημ. 2.

6 Διόδωρος, ΧΙΧ, 75, 6-8. Ως προς τη διάρκεια της πολιορκίας έχουν διατυπωθεί διαφορετικές από-
ψεις, σε συνάρτηση και με το γενικότερο θέμα της χρονολόγησης των γεγονότων του Τρίτου Πολέμου των 
Διαδόχων. Έτσι, ο H. Hauben, «On the Chronology of the Years 313-311 B.C.», AJPh  94 (1973), σ. 258 
θεωρεί πως η πολιορκία διήρκεσε μέχρι και τον χειμώνα του 313/312 π.Χ. ενώ κατά την P. Wheatley, «The 
Chronology of the Third Diadoch War, 315-311 B.C.», Phoenix 52 (1998), σ. 266-267 και 280, άρχισε και 
τελείωσε το καλοκαίρι του 313 π.Χ. Ο R. A. Billows,  Antigonos the One-Eyed and the Creation of the Hel-
lenistic State, Berkeley-Los Angeles-London 1990, σ. 122-124 τοποθετεί τα γεγονότα αυτά στο 312 π.Χ.    
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άκρου της Εύβοιας ήταν απαραίτητος προκειμένου να διασφαλισθούν οι γραμμές 
επικοινωνίας του με τη νότια Ελλάδα και να αποτραπεί η δια θαλάσσης πρόσβαση 
των δυνάμεων του Αντιγόνου στη σύμμαχό του Βοιωτία7. Ασφαλώς ο απόηχος της 
διακήρυξης της Τύρου περί ελευθερίας και αυτονομίας των ελληνικών πόλεων και 
των επιχειρήσεων που οι στρατηγοί του Αντιγόνου διεξήγαγαν στη Πελοπόννησο θα 
είχε φτάσει και στη Βόρεια Εύβοια8, και ήταν ίσως ορατό το ενδεχόμενο μια φιλική 
προς τον Αντίγονο μερίδα να ελέγξει την πόλη. Ακόμη όμως και αν η Ιστιαία δεν ήταν 
ήδη σύμμαχος του Αντιγόνου, η επίθεση του Κασσάνδρου δεν μπορούσε παρά να την 
ωθήσει τελικά στην πλευρά του ανταγωνιστή του. Σύμφωνα με τον Διόδωρο, οι στρα-
τηγοί του Αντιγόνου παρενέβησαν και έσωσαν την πόλη λίγο πριν αυτή καταληφθεί9. 

7  Για τη συμμαχία του Αντιγόνου με τους Βοιωτούς και τους Αιτωλούς βλ. Διόδωρος, ΧΙΧ, 75, 6. Ο 
K. J. Beloch, Griechische Geschichte, Berlin – Leipzig² 1912-1925, IV 1, σ. 126-127 υπέθεσε πως η Ιστιαία 
είχε επίσης συμμαχήσει με τον Αντίγονο Μονόφθαλμο. Την ίδια άποψη ακολούθησαν οι Ziebarth, IG XII 
9, σ. 154, στ. 1-2. F. Geyer, «Euboia in den Wirren der Diaodochenzeit», Philologus 85 (1930), σ. 178. S. C 
Bakhuizen, Salganeus and the Fortifications on its Mountains (Chalcidian Studies II), Groningen 1970, σ. 
116 σημ. 32. Billows, ό.π., σ. 122. Αντίθετα ο Ρicard, Chalcis, 258 τόνισε πως ο Διόδωρος δεν μνημόνευε 
την Ιστιαία μεταξύ των συμμάχων του Αντιγόνου και υποστήριξε πως η επίθεση του Κασσάνδρου οφειλό-
ταν στην ανάγκη ελέγχου της Βόρειας Εύβοιας. Ομοίως: N. G. L. Hammond – F. W. Walbank, A History of 
Macedonia Volume III. 336-167 B.C., Oxford 1988, σ. 158.  

8  Ο Διόδωρος (XIX, 61, 3-4) αναφέρει ρητά την αποστολή πρέσβεων του Αντιγόνου Α΄ στις ελληνικές 
πόλεις μετά τη διακήρυξη της Τύρου, αν και φυσικά δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ποιες ακριβώς 
ήταν αυτές. Πρβλ. R. H. Simpson, «Antigonus the One-Eyed and the Greeks», Historia 8 (1959), σ. 391-
392 που επισημαίνει τη σύνταξη ορισμένων πόλεων, όπως η Λήμνος και η Ίμβρος, με τον Αντίγονο. Ήδη 
πριν από την επίθεση του Κασσάνδρου κατά της Ιστιαίας ο Αντίγονος είχε αποστείλει τον Τελεσφόρο στην 
Πελοπόννησο με την εντολή καὶ τὰς πόλεις ἐλευθεροῦν…τοῦτο γὰρ πράξας ἤλπιζε πίστιν κατασκευάζειν 
παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ὅτι πρὸς ἀλήθειαν φροντίζει τῆς αὐτονομίας αὐτῶν (Διόδωρος, ΧΙΧ, 74, 1-2). Είχε 
προηγηθεί η δράση ενός άλλου στρατηγού του Αντιγόνου, του Αριστόδημου από τη Μίλητο, που επίσης 
είχε «απελευθερώσει» ορισμένες πόλεις, όπως την Πάτρα (Διόδωρος, ΧΙΧ, 66). Ο D. J. Geagan, «Inscrip-
tions from Nemea», Hesperia 37 (1968), σ. 382-383 εκτιμά πως ακόμα και στην πολύ μεταγενέστερη 
αφήγηση του Διόδωρου, κυρίως στους όρους που αυτός χρησιμοποιεί για τις ενέργειες των στρατηγών του 
Αντιγόνου, εντοπίζονται στοιχεία της προπαγάνδας για την απελευθέρωση των ελληνικών πόλεων. Εύλογα 
αντιλαμβάνεται, λοιπόν, κανείς το εύρος της προπαγάνδας αυτής αμέσως μετά τη διακήρυξη της Τύρου.

9  Ο Τελεσφόρος έσπευσε από την Πελοπόννησο με είκοσι πλοία και χίλιους στρατιώτες και ο Μή-
διος από την Ασία με εκατό πλοία  (Διόδωρος, ΧΙΧ, 75, 6-7). Οι δυνάμεις αυτές παρέμειναν στην υπό 
πολιορκία Ιστιαία μέχρι την ανάκλησή τους στον Σαλγανέα της Βοιωτίας όπου ο ανιψιός και στρατηγός 
του Αντιγόνου Πολεμαίος προετοιμαζόταν για επίθεση κατά της Χαλκίδας. Ο νέος κίνδυνος υποχρέωσε 
τον Κάσσανδρο να λύσει την πολιορκία της Ιστιαίας. Για τα γεγονότα αυτά βλ. Διόδωρος, ΧΙΧ, 77, 2-6. 
Πρβλ. Beloch, ό.π. (σημ. 7) IV 1, σ. 126-127. R. M. Errington, «Diodorus Siculus and the Chronology of 
the Early Diadochoi, 320-311 B.C.», Hermes 105 (1977), σ. 498-500. Ρicard, Chalcis, σ. 258. K. Buraselis, 
Das hellenistische Makedonien und die Ägäis. Forschungen zur Politik des Kassandros und der drei ersten 
Antigoniden im Ägäischen Meer und in Westkleinasien, München 1982, σ. 35-36. Hammond – Walbank, 
ό.π. (σημ. 7), σ. 158-160. Billows, ό.π. (σημ. 6), σ. 122-125. 
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Δεν γνωρίζουμε αν είχαν προηγηθεί σχετικές πρεσβείες και αιτήσεις των Ιστιαιέων10. 
Είναι ωστόσο σαφές πως στην αφετηρία των σχέσεων μεταξύ της πόλης και των Αντι-
γονιδών βρισκόταν το γεγονός ότι η πρώτη όφειλε την ακεραιότητά της στη σωτήρια 
παρέμβαση των δεύτερων. Αναπόφευκτα με τον τρόπο αυτό εξυφαίνονταν δεσμοί 
αλληλεγγύης μεταξύ μιας μερίδας τουλάχιστον των πολιτών και του Αντιγόνου, στη 
βάση τόσο των αρχών της διακήρυξης της Τύρου11, όσο και της αντιπαράθεσης με τον 
κοινό εχθρό, τον Κάσσανδρο. 

Έκφραση των δεσμών αυτών αποτελούσε αναμφίβολα η λατρεία των Αντιγονι-
δών12. Στις αρχές του 3ου αιώνα13 εκδόθηκε υπό την εποπτεία του Δημήτριου Πολι-
ορκητή ο ευβοϊκός νόμος για τη μίσθωση διονυσιακών τεχνιτών, ο οποίος ρύθμιζε 
θέματα σχετικά με τα Δημητρίεια και τα Διονύσια που τελούνταν στις τέσσερις ευβοϊ-
κές πόλεις14. Αν και έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις, το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας 
θεωρεί πως τα Δημητρίεια ήταν μια εορτή προς τιμή του βασιλιά15. Με βεβαιότητα πά-

10  Όπως άλλωστε είχαν πράξει νωρίτερα οι Αιτωλοί και οι Βοιωτοί. Βλ. Διόδωρος, ΧΙΧ, 75, 6.
11  Σύμφωνα με τον Διόδωρο (ΧΙΧ, 78, 2-3) μετά την κατάληψη της Χαλκίδας από τον Πολεμαίο, δεν 

εγκαταστάθηκε φρουρά στην πόλη προκειμένου να αναδειχθεί η αξιοπιστία των διακηρύξεων του Αντι-
γόνου. Πρβλ. Picard, Chalcis, σ. 259. Ασφαλώς ανάλογη τακτική ακολουθήθηκε και στην Ιστιαία. Για τη 
συνέπεια με την οποία ο Αντίγονος ακολούθησε τις αρχές της διακήρυξης της Τύρου και για την πολιτική 
του να οργανώνει τις σχέσεις του με τις ελληνικές πόλεις μέσω της σύναψης συμμαχιών πρβλ. Billows, 
ό.π. (σημ. 6), σ. 197-236.

12  Για την πολιτική σημασία της βασιλικής λατρείας βλ. Chr. Habicht, Gottmenschentum und grie-
chische Städte, München ²1970, σ. 216-229 (στο εξής: Habicht, Gottmenschentum). Πρβλ. Gauthier, ό.π. 
(σημ. 4), σ. 46-77.

13  Για την τύχη γενικότερα της Εύβοιας την περίοδο αυτή βλ Geyer, ό.π. (σημ. 7), σ. 185 κ.ε. και 
Picard, Chalcis, σ. 259-267. Πρβλ. επίσης τον πολύ χρήσιμο χρονολογικό πίνακα στο έργο του D. Knoep-
fler, La Vie de Ménédéme d’ Érétrie de Diogène Laërce. Contribution à l’histoire et à la critique du texte 
des Vies des Philosophes, Basel 1991, 207-210.

14  IG XII 9, 207. Πρβλ. Habicht, Gottmenschentum, σ. 76-78. Ι. Ε. Στεφανής, «Ο ευβοϊκός νόμος για 
τη μίσθωση των Διονυσιακών Τεχνιτών (IG XII 9, 207)», EEThess (philol) 22 (1984), σ. 499-564. B. Le 
Guen, Les associations de technites dionysiaques à l’époque hellénistique, Paris 2001, I σ. 41-56 αρ. 1. 
S. Aneziri, Die Vereine der dionysischen Techniten im Kontext der hellenistischen Gesellschaft, Stuttgart 
2003, σ. 52-53, 55, 58, 195, 209 and 284. Ο εποπτικός ρόλος του Δημήτριου Πολιορκητή στις ρυθμίσεις 
του νόμου αναδεικνύεται από την πρόβλεψη ότι όποιος πρότεινε να απαλλαγούν από το πρόστιμο οι τε-
χνίτες που παραβίαζαν τις διατάξεις του νόμου έπρεπε να τιμωρηθεί, εκτός και αν ο βασιλιάς με επιστολή 
όριζε κάτι διαφορετικό (στ. 47-48). Πρβλ. Geyer, ό.π. (σημ. 7), σ. 177. W. P. Wallace, The Euboian League 
and its coinage, New York 1956, σ. 28. Knoepfler, Décrets, σ. 236 σημ. 866.

15  Βλ. Robert, ό.π. (σημ. 5), σ. 209. Habicht, Gottmenschentum, σ. 76-78. Picard, Chalcis, σ. 262. 
Στεφανής, ό.π., σ. 512. Le Guen, ό.π., σ. 48-49. Τη σχέση με τον Δημήτριο Α΄ αρνείται ο D. Knoepfler, 
«Le calendrier des Chalcidiens de Thrace : essai de mise au point sur la liste et l’ordre des mois eubéens», 
Journal des Savants 1989, σ. 31-32 και 52-53. Πρβλ. του ιδίου, Décrets, 236 σημ. 866.
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ντως η λατρεία των Αντιγονιδών μαρτυρείται στην Ιστιαία μεταγενέστερα16. Μεταξύ 
του 230-220 π.Χ. το τιμητικό ψήφισμα για τον Ρόδιο Αθηνόδωρο, αν και προβλεπό-
ταν να χαραχθεί στο ιερό του Διονύσου, το οποίο επομένως πρέπει να θεωρείται ως το 
σημαντικότερο στην πόλη, όριζε να πραγματοποιηθεί η αναγόρευση του αποδοθέντος 
στεφάνου στα Ἀντιγόνεια, εορτή που περιλάμβανε και πομπή, ασφαλώς των αγαλμά-
των των βασιλέων17. Η αντίθεση μεταξύ του τόπου χάραξης του ψηφίσματος και του 
χρόνου αναγόρευσης των τιμών αναδεικνύει τη σημασία της βασιλικής λατρείας για 
τον τοπικό δημόσιο βίο, εφόσον στα πλαίσιά της η πόλη φρόντιζε να ανταμείψει δη-
μόσια τους ξένους ευεργέτες της. Την ίδια στιγμή βέβαια ο προβουλευματικός τύπος 
του εν λόγω ψηφίσματος (στ. 1-3: οἱ ἄρχοντες εἶπαν προβουλεῦσαι τὴν βουλὴν 
εἰς τὸν δῆμον) τεκμηριώνει την αυτοτελή λειτουργία των τοπικών θεσμών, σύμφω-
να με τους δημοκρατικούς τύπους και δίχως καμία εξωτερική παρέμβαση18. Τέτοιες 
παρεμβάσεις εκδηλώνονταν όμως στον οικονομικό τομέα. Σύμφωνα με τον Φύλαρ-
χο, οι στρατηγοί κάποιου βασιλιά Αντιγόνου είχαν επιβάλει την είσπραξη τέλους για 

16  Ελλείψει σαφών μαρτυριών δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν ο έλεγχος των Αντιγονιδών κατά 
το πρώτο μισό του 3ου αιώνα υπήρξε διαρκής, ή αν κατά περιόδους η πόλη είχε διατελέσει πλήρως ανε-
ξάρτητη, όπως ενδεχομένως υποδεικνύει η αποστολή ιερομνημόνων στους υπό αιτωλικό έλεγχο Δελφούς. 
Βλ. για τη σχετική συζήτηση Beloch, ό.π., (σημ. 7) IV 2, σ. 387-388. D. Knoepfler, «Les relations des cités 
eubéennes avec Antigone Gonatas et la chronologie delphique au début de l’époque étolienne», BCH 119 
(1995), σ. 137-159. O. Picard, “Les cités eubéennes et le postulat du hiéromnémon”, Topoi 8. 1 (1998), σ. 
187-195. D. Knoepfler, “Chronologie delphique et histoire eubéenne” Topoi 8. 1 (1998), σ. 197-214. Του 
ιδίου, Décrets, σ. 293 και 342 σημ. 502. Πάντως η υπαγωγή της πόλης υπό την κυριαρχία των Αντιγονιδών 
το δεύτερο μισό του 3ου αιώνα δεν αμφισβητείται. 

17  IG XI 4, 1055 στ. 21-23 (ἀναγορεῦσαι δὲ τὸν στέφανον ἐν τῆι πομπῆι τῶν Ἀντιγονείων, ἐπιμε-
ληθῆναι δὲ τῆς ἀναγορεύσεως τὸν ἀγωνοθέτην). Πρβλ. IG XII 9, σ. 164 αρ. 2. L. Migeotte, L’Emprunt 
Public dans les cités grecques, Paris 1984, σ. 245-248 αρ. 72. Ο Αθηνόδωρος είχε διευκολύνει τους σιτώνες 
που η Ιστιαία είχε αποστείλει στη Δήλο να εξασφαλίσουν σιτάρι για την πόλη. Τα Ἀντιγόνεια της Ιστιαί-
ας σε γενικές γραμμές θεωρούνται ότι αφορούσαν τον Αντίγονο Δώσωνα. Βλ. J. Hatzfeld – P. Roussel, 
«Fouilles de Délos», BCH 34 (1910), 370. Πρβλ. W. W. Tarn, Antigonos Gonatas, Oxford 1913, σ. 435. F. 
Durrbach, Choix des inscriptions de Délos, Paris 1922, σ. 66. Habicht, Gottmenschentum, σ. 80. Ο F. W. 
Walbank, «Macedonia and the Greek Leagues», Cambridge Ancient History Volume VII² I. The Hellenistic 
World, Cambridge 1988, σ. 473 συνδέει τη λατρεία αυτή με αντίστοιχες λατρείες σε άλλες πόλεις ύστερα 
από την ίδρυση της Κοινής Συμμαχίας. Επιφυλάξεις εξέφρασε η S. Le Bohec, Antigone Dôsôn, roi de 
Macédoine, Nancy 1993, σ. 50-51, και 462-464 (στο εξής: Le Bohec, Antigone Dôsôn) που δεν απέκλεισε 
την πιθανότητα να επρόκειτο για εορτή προς τιμή του Αντιγόνου Γονατά. Για τη λατρεία του Γονατά στον 
δήμο του Ραμνούντος στην Αττική βλ. Habicht, Gottmenschentum, σ. 79-81 και 256-257. Πρβλ. του ιδίου, 
Ελληνιστική Αθήνα, Αθήνα 1998, σ. 217-218 και 220. Ἀντιγόνεια προς τιμή του Γονατά τελούνταν και στη 
Δήλο από το 253 π.Χ. (IG XI 2, 287), σε σχέση με τη νίκη του βασιλιά επί του πτολεμαϊκού στόλου στη 
ναυμαχία της Κω δυο χρόνια νωρίτερα. Βλ. σχετικά Buraselis, ό.π. (σημ. 9), σ. 150-151. Hammond – Wal-
bank, ό.π. (σημ. 7), σ. 598-599.

18  Πρβλ. Picard, Chalcis, σ. 275 και Le Bohec, Antigone Dôsôn, σ. 269-270. 
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τη χρήση μιας ιαματικής πηγής πόσιμου ύδατος στην Αιδηψό, στην χώρα δηλαδή 
της Ιστιαίας. Δεν γνωρίζουμε βέβαια την ακριβή ταυτότητα του βασιλιά και τον χα-
ρακτήρα της δικαιοδοσίας των εν λόγω στρατηγών του. Ωστόσο, αναδεικνύεται με 
σαφήνεια η δυνατότητα ελέγχου και οικειοποίησης των φυσικών πόρων της Ιστιαίας 
προς όφελος του βασιλικού ταμείου, ανεξάρτητα από το αν η δυνατότητα αυτή συνε-
παγόταν και την καταβολή τακτικού ετήσιου φόρου19.

Ασφαλέστερα πάντως συμπεράσματα για τον χαρακτήρα, τα μέσα και την αποτε-
λεσματικότητα του βασιλικού ελέγχου στην πόλη μπορούν να εξαχθούν με βάση τις 
πληροφορίες των γραμματειακών πηγών για τις επιχειρήσεις που διεξήχθησαν στη 
βόρεια Εύβοια κατά τη διάρκεια του Α΄ και του Β΄ Μακεδονικού Πολέμου. 

Το 208 π.Χ. ενωμένες δυνάμεις Ρωμαίων και Ατταλιδών (οι τελευταίες υπό την 
ηγεσία του Άτταλου Α΄) πολιόρκησαν και κατέλαβαν για μικρό χρονικό διάστημα 
την Ιστιαία. Ακολούθησαν μεγάλης έκτασης σφαγές, λεηλασίες και εξανδραποδισμοί, 
κατά κύριο λόγο από τους Ρωμαίους20. Η άλωση της πόλης οφειλόταν στην προδοσία 
της μακεδονικής φρουράς και του Πλάτωρος, ο οποίος κατά τον Τίτο Λίβιο a Philip-
po praepositus urbis erat21. Η παρουσία της φρουράς αυτής δεν πρέπει να ερμηνευθεί 
αποκλειστικά ως ένδειξη βασιλικής επιβολής και καταναγκασμού. Μπορεί ταυτόχρο-
να να εννοηθεί – σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον – και εντός του πλαισίου των σχέσεων 
αμοιβαιότητας μεταξύ του βασιλικού οίκου και τοπικών πολιτικών ανδρών, ως μια 
ενδεχομένως ευπρόσδεκτη εγγύηση προστασίας που ο πρώτος παρείχε στους δεύτε-

19  FGrH 81 F 65 (Αθήναιος, ΙΙΙ, 73 c-d). Λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό εύρος του έργου του 
Φυλάρχου, από το 272 ως το 220/19 π.Χ. (FGrH 81 T 1 (Σούδα s.v. «Φύλαρχος»)), ο βασιλιάς αυτός 
μπορούσε να είναι είτε ο Γονατάς είτε ο Δώσων.  Στην πιο πρόσφατη έκδοση των Δειπνοσοφιστών από 
τον S. Douglas Olson, Athenaeus. The Learned Banqueters. Books I-II 106 e, London 2006, σ. 413 σημ. 7 
θεωρείται πως επρόκειτο για ενέργεια των υφισταμένων του Αντιγόνου Γονατά. Σύμφωνα με τον Φύλαρχο 
μετά την επιβολή του τέλους η πηγή στέρεψε. Το σχόλιο αυτό ίσως σχετίζεται με την αντιμακεδονική τοπο-
θέτηση του ιστορικού. Βλ. Ι. Κ. Ξυδόπουλος, Κοινωνικές και πολιτιστικές σχέσεις των Μακεδόνων και των 
άλλων Ελλήνων, Θεσσαλονίκη ²2006, σ. 122-123. Γενικότερα πάντως έχει υποστηριχθεί ότι η διακήρυξη 
του Φλαμινίνου στα Ίσθμια το 196 π.Χ., η οποία προσδιόριζε ρητά και τους Ευβοείς ως ἀφορολογήτους 
(Πολύβιος, XXVIII, 46, 5), υποδεικνύει την υποχρέωση καταβολής φόρου επί Αντιγονιδών. Βλ. Knoepfler, 
Décrets, σ. 301 σημ. 207 με περαιτέρω βιβλιογραφία. Πάντως για την Ιστιαία και την Κάρυστο δεν υπάρ-
χουν σχετικά στοιχεία. Για μια εισφορά που ο Δημήτριος Πολιορκητής επέβαλε στην Ερέτρια βλ. το σχόλιο 
του Knoepfler, ό.π. (σημ. 13), σ. 197 σημ. 71 στο κείμενο του Διογένη Λαέρτιου ΙΙ 140. 

20  Τίτος Λίβιος, XXVIII, 5, 18 - XXVIII, 6, 7. Πρβλ. P. Ducrey, Le traitement des prisonniers de 
guerre dans la Grèce antique. Des origines à la conquête romaine, Paris 1968, σ. 360 και Picard, Chalcis, 
σ. 279 και 285-6.

21  Τίτος Λίβιος, XXVIII, 6, 1. Κατά τον Knoepfler, ό.π. (σημ. 16, 1995), σ. 155 η φρουρά αυτή είχε 
εγκατασταθεί στην πόλη όταν αποστάτησε ο Αλέξανδρος για εξασφαλιστεί καλύτερα ο βασιλικός έλεγχος. 
Πρβλ. Knoepfler, Décrets, σ. 155 και 293 σημ. 157.  
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ρους. Είναι, από την άποψη αυτή, χαρακτηριστικό ότι το ίδιο έτος οι τοπικές αρχές 
των ευβοϊκών πόλεων – και όχι οι βασιλικοί στρατηγοί στο νησί – είχαν αναλάβει την 
πρωτοβουλία να ζητήσουν περαιτέρω ενισχύσεις από τον Φίλιππο Ε΄22.   

Η παρουσία του Πλάτωρος θέτει άλλα προβλήματα τα οποία αφορούν την ακριβή 
ιδιότητά του. Σύμφωνα με τον Walbank ήταν πιθανότατα βασιλικός επιστάτης23, αλλά 
ο Knoepfler τον θεωρεί φρούραρχο24. Η αφήγηση του Τίτου Λίβιου για τα γεγονότα 
της πολιορκίας επιβεβαιώνει πως ο Πλάτωρ ήταν ο διοικητής της μακεδονικής φρου-
ράς της Ιστιαίας25. Από την άλλη πλευρά, ο όρος praepositus urbis αφήνει ανοικτό το 
ενδεχόμενο να διέθετε ο Πλάτωρ και επιπρόσθετες διοικητικές και πολιτικές αρμο-
διότητες ελέγχου της πόλεως, σε αντιδιαστολή ίσως με τους praefecti praesidii, όρο 
με τον οποίο ο Τίτος Λίβιος προσδιορίζει τους επικεφαλής της μακεδονικής φρουράς 
στη Χαλκίδα το 208 και το 200 π.Χ.26. Σε αυτή την περίπτωση ο Τίτος Λίβιος θα 
απέδωσε ως praepositus urbis τον όρο ἐπιστάτης πόλεως27, ή κάποιον συναφή που 
θα είχε χρησιμοποιήσει η ελληνική του πηγή, ο Πολύβιος28. Γενικότερα όμως στο 

22  Πολύβιος, X, 41, 3 (φιλοπονώτατά γε μὴν οἱ τὴν Εὔβοιαν κατοικοῦντες ἠξίουν (ἔχειν) τινὰ πρόνοι-
αν τῶν πολεμίων) και X, 42, 2. Πρβλ. Τίτος Λίβιος, XXVIII, 5, 5-6 και 11-12. 

23  F. W. Walbank, Philip V of Macedon, Cambridge 1940, σ. 2 σημ. 6 (στο εξής: Walbank, Philip). 
24  Knoepfler, Décrets, σ. 296 σημ. 180.
25  Ο Πλάτωρ εισήγαγε τους Ρωμαίους στην πόλη από μια πύλη της παραθαλάσσιας ακροπόλεως και 

στη συνέχεια οι άνδρες του έκλεισαν τις πύλες της ακροπόλεως της πόλεως για να μη βρουν εκεί καταφύγιο 
οι Ιστιαιείς πολίτες-στρατιώτες. Η φρουρά, προφανώς ακολουθώντας τις εντολές του, παρέμεινε απαθής 
θεατής στη σφαγή των πολιτών και στη συνέχεια ανενόχλητη από τους Ρωμαίους μετέβη στη Φθιώτιδα.

26  Τίτος Λίβιος, XXVIII, 6, 11 και XXXI, 23. Για την ερμηνεία του όρου αυτού ως φρούραρχου βλ. 
Tarn, ό.π. (σημ. 17), σ. 196 σημ. 97 και πιο πρόσφατα M. B. Hatzopoulos, Macedonian Institutions under 
the Kings I, Athens 1996, σ. 377.

27  Στην Αμφίπολη ο Διόδωρος qui praeerat urbi (Τίτος Λίβιος, XLIV, 44, 4) επί Περσέα έχει επίσης 
ερμηνευθεί ως επιστάτης. Βλ. Tarn, ό.π. (σημ. 17), σ. 196 σημ. 97 και πιο πρόσφατα Hammond –Walbank, 
ό.π. (σημ. 7), σ. 476 σημ. 4. Κατά την κρατούσα άποψη οι επιστάτες των μακεδονικών πόλεων ήταν βασιλι-
κοί λειτουργοί που εκπροσωπούσαν τον μονάρχη σε τοπικό επίπεδο. Βλ. M. Holleaux, «Remarques sur une 
inscription de Thessalonique», REG 10 (1897), σ. 446-455 (= M. Holleaux, Etudes d’épigraphie et d’histoire 
grecque I, Paris 1938, σ. 260-275). Tarn, ό.π. (σημ. 17), σ. 195-196. Walbank, Philip, σ. 2-3. S. Le Bohec, 
«Les épistates des rois antigonides», Ktema 11 (1986), σ. 281-288. Αντίθετα ο Hatzopoulos, ό.π. (σημ. 26), σ. 
373-429, χωρίς να αμφισβητήσει την εξάρτησή τους από τους βασιλείς, υποστήριξε ότι οι επιστάτες συγχρό-
νως ήταν και ενιαύσιοι επώνυμοι άρχοντες των πόλεων όπου ασκούσαν τα καθήκοντά τους.

28  Για παράδειγμα ο Πολύβιος (XX, 5, 12) χαρακτηρίζει τον Βραχύλλη, τοποτηρητή του Αντιγόνου 
Δώσωνος στη Σπάρτη, ως επιστάτη της πόλεως. Πρβλ. Le Bohec, Antigone Dôsôn, σ. 269-270, η οποία 
δέχεται πως ο Βραχύλλης ήταν στρατιωτικός διοικητής στην πόλη με επιπρόσθετες διοικητικές αρμο-
διότητες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν είναι γνωστή η χρονική διάρκεια της άσκησης αυτών των 
καθηκόντων. Στο σημείο αυτό διακρίνει κανείς οπωσδήποτε την απήχηση των απόψεων του M. Holleaux, 
«Une inscription de Séleucie-de-Pierie», BCH 57 (1933), σ. 26-27 (= M. Holleaux, Etudes d’épigraphie et 
d’histoire grecque III, Paris, σ. 217) που θεωρούσε πως στο πρόσωπο του βασιλικού επιστάτη συγκεντρώ-
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έργο του Τίτου Λίβιου ο όρος praepositus, συχνά ακολουθούμενος από έναν γεω-
γραφικό προσδιορισμό, χρησιμοποιείται τόσο για τη διοίκηση στρατιωτικής μονάδος 
που εδρεύει σε συγκεκριμένη περιοχή, όσο και για ευρύτερα καθήκοντα διοικητικής 
εποπτείας29. Με βάση τα δεδομένα αυτά το ζήτημα δεν είναι δυνατόν να διευκρινισθεί 
περαιτέρω. Είναι ωστόσο βέβαιο πως, ως αξιωματούχος διορισμένος απευθείας από 
τον βασιλιά, ο Πλάτωρ διέθετε ευρείες δυνατότητες παρεμβάσεων30, ανεξάρτητα από 
τον ακριβή τίτλο που έφερε και από το αν το περιεχόμενο των επίσημων καθηκόντων 
του είχε καθοριστεί επακριβώς31.

Για την εμπέδωση του βασιλικού ελέγχου εξίσου σημαντική όμως ήταν και η 
στάση των επιφανών ανδρών της πόλεως. Μετά την κατάληψή της η Ιστιαία τέθη-
κε για μικρό χρονικό διάστημα υπό τον έλεγχο του Αττάλου και αποτέλεσε βάση 
επιχειρήσεων για τον στόλο του32. Σύμφωνα με τον Τίτο Λίβιο, όταν ο Φίλιππος Ε΄ 
επανήλθε στην πόλη, ανέθεσε τη διακυβέρνηση αλλά και τη φρούρησή της σε εκεί-
νους από τους εξέχοντες πολίτες που είχαν προτιμήσει να διαφύγουν παρά να παρα-
δοθούν στους Ρωμαίους και στον Άτταλο (principumque iis qui fugere capta urbe 
quam se Romanis tradere maluerant summa rerum et custodia urbis permissa)33. Το 

νονταν πολιτικές και στρατιωτικές αρμοδιότητες. Πρβλ. στο ίδιο πνεύμα τις παρατηρήσεις του Knoepfler, 
Décrets, σ. 296 σημ. 177. Δεν είναι γνωστές όμως άλλες περιπτώσεις επιστατών πόλεων διορισμένων από 
τον Αντίγονο Δώσωνα στη νότια Ελλάδα. Για την κατάσταση που επικράτησε στην Αθήνα μετά το τέλος 
του Χρεμωνίδειου Πολέμου βλ. τώρα Paschidis, ό.π. (σημ. 2), σ. 173-175 που συνοψίζει την προγενέστε-
ρη επιστημονική συζήτηση. Ο Tarn, ό.π. (σημ. 17), σ. 374 θεώρησε ως επιστάτη τον φιλόσοφο Περσαίο, 
τον οποίο κατά τον Πλούταρχο (Άρατος, 18, 1) ο Αντίγονος Γονατάς είχε τοποθετήσει ως ἄρχοντα στην 
Κόρινθο. Παραδείγματα βασιλικών αξιωματούχων υπό διάφορους τίτλους με δικαιοδοσία όμως όχι σε 
πόλεις, αλλά σε ευρύτερες περιοχές υπό τον έλεγχο των Αντιγονιδών: ο Ταυρίων ἐπὶ τῶν ἐν Πελοποννήσωι 
βασιλικῶν πραγμάτων την εποχή του Αντιγόνου Δώσωνος και του Φιλίππου Ε΄ (Πολύβιος, IV, 6, 4, V, 87, 1 
και VIII, 12, 2· πρβλ. Le Bohec, Antigone Dôsôn, σ. 267-268), ο Αλέξανδρος, τεταγμένος ἐπὶ τῆς Φωκίδος 
(Πολύβιος, V, 96, 4) και ο Λάδικος ἐπιμελητὴς τῆς Τριφυλίας (Πολύβιος, IV, 80, 16) επί Φιλίππου Ε΄. Πρβλ.  
Σ. Β. Κουγέας, «Διάγραμμα Στρατιωτικῆς Οἰκονομίας ἐκ Χαλκίδος», Ελληνικά 7 (1934), σ. 203-204.

29  Βλ. D. W. Packard, A Concordance to Livy. Volume III: K-P, Cambridge 1968, σ. 1061 με τα σχε-
τικά παραδείγματα.

30  Πρβλ. το τέλος το οποίο σύμφωνα με τον Φύλαρχο είχαν επιβάλει οι βασιλικοί στρατηγοί. Για 
τον ρόλο που διαδραμάτισε ο Δικαίαρχος, τεταγμένος ὑπὸ βασιλέως Δημητρίου ἐν τεῖ ἄκραι τεῖ Ἐρετριέων, 
στην αποφυλάκιση από το τοπικό δεσμωτήριο της Ερέτριας ενός Αθηναίου πολίτη βλ. Knoepfler, Décrets, 
σ. 296 με σημ. 179 .

31  Αν πάντως ο Πλάτωρ όντως διέθετε αρμοδιότητες ελέγχου της πόλεως το 208 π.Χ., ίσως επρόκειτο 
για μια ρύθμιση προσωρινού χαρακτήρα, υπαγορευμένη από τον πόλεμο. Όπως προαναφέρθηκε, στο ψήφι-
σμα για τον Αθηνόδωρο δεν υπάρχει κανένα στοιχείο παρέμβασης βασιλικού αξιωματούχου στις θεσμικές 
διαδικασίες της πόλεως.  

32  Τίτος Λίβιος, XXVIII, 7, 5-11.
33  Τίτος Λίβιος, XXVIII, 8, 13. Πρβλ. Picard, Chalcis, σ. 285-286.
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συγκεκριμένο χωρίο πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς η σύνταξη με γενική 
διαιρετική (principumque iis qui…) υποδηλώνει μια σαφή διάκριση στη στάση της 
τοπικής ηγετικής τάξης έναντι του Φιλίππου, μεταξύ προεστώτων που επέλεξαν να 
εγκαταλείψουν την πόλη μετά την κατάληψή της και άλλων επιφανών πολιτών που 
παρέμειναν εκεί. Οι τελευταίοι αποδέχθηκαν την πολύ σύντομη κατοχή του Αττάλου 
Α΄, είτε επειδή ήταν αδύνατον να διαφύγουν, είτε επειδή συγκροτούσαν μια πολιτική 
μερίδα η οποία με την ανατροπή του φιλομακεδονικού προσανατολισμού της πό-
λης απέκτησε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει τους δικούς της στόχους34. Η φυγή 
των προεστώτων της πρώτης κατηγορίας προφανώς οφείλεται στο γεγονός πως είχαν 
συνδέσει την όποια τοπική επιρροή τους με την επικυριαρχία του Φιλίππου Ε΄. Θα 
ήταν αδύνατον να διατηρήσουν τη θέση αυτή, ακόμη ίσως και να υπερασπισθούν την 
προσωπική τους ασφάλεια, στην υπό τον έλεγχο του Αττάλου Α΄ πόλη. Η φυγή ήταν 
η μόνη διέξοδος που επέβαλε η μέχρι τότε δράση τους. Αποτελούσε όμως ταυτόχρονα 
και μια έμπρακτη απόδειξη της νομιμοφροσύνης τους προς τον Φίλιππο, ο οποίος 
μάλιστα την ερμήνευσε με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Δίχως αμφιβολία άλλωστε η 
εξέλιξη της πολιορκίας εξέθετε, εν μέρει τουλάχιστον, και τον ίδιο τον βασιλιά έναντι 
των τοπικών υποστηρικτών του, εφόσον ο τοποθετημένος από αυτόν αξιωματούχος, 
όχι μόνο δεν είχε προασπίσει τους φίλα προσκείμενους προεστώτες, αλλά είχε συντε-
λέσει καθοριστικά στην κατάληψη της πόλης. 

Υπό από αυτές τις συνθήκες ήταν εύλογο, μετά την επάνοδο της Ιστιαίας στην επικυ-
ριαρχία του Φιλίππου Ε΄, η βασιλική εξουσία να εκδηλωθεί υπό δύο μορφές, ως τιμωρία 

34  O Τίτος Λίβιος, αντιπαραβάλλοντας τη στάση της Χαλκίδας με αυτή της Ιστιαίας στην ίδια εκ-
στρατεία του 208 π.Χ., επισημαίνει πως η ρωμαϊκή επίθεση εναντίον της πρώτης απέτυχε εν μέρει επειδή οι 
επικεφαλής της φρουράς και οι προεστώτες παρέμειναν πιστοί στον Φίλιππο, συμπληρώνοντας πως αυτή 
η αφοσίωση δεν ήταν αυτονόητη και δεδομένη στην Ιστιαία (Τίτος Λίβιος, XXVIII 6, 11: et praecipue fide 
praefectorum principumque, quae fluxa et vana apud Oreum fuerat). Καθώς ο ιστορικός στο σημείο αυτό 
δεν διακρίνει τους ηγέτες της φρουράς από τους επιφανείς πολίτες, διαπιστώνεται ότι και στην Ιστιαία η 
έλλειψη πίστης προς τον Φίλιππο αφορούσε και ορισμένους από τους δεύτερους. Η στάση των Χαλκιδέων 
επαινέθηκε και από τον ίδιο τον Φίλιππο με την παρατήρηση πως ούτε ο φόβος ούτε η ελπίδα είχαν κλονί-
σει το φρόνημά τους (Τίτος Λίβιος, XXVIII, 8, 12: conlaudata fide ac virtute, quod neque timor nec spes 
flexisset eorum animos, hortatusque in posterum ut eadem constantia permanerent in societate, si suam 
quam Oritanorum atque Opuntiorum fortunam mallent). Είναι φανερό λοιπόν ότι ο Άτταλος και οι Ρωμαίοι 
είχαν προσπαθήσει να αποσπάσουν εσωτερική υποστήριξη, εκφοβίζοντας τους Χαλκιδείς, με την επίκληση 
της ανώτερης δύναμης των επιτιθέμενων, και καλλιεργώντας ελπίδες για οφέλη από την απεξάρτηση της 
πόλης από τον έλεγχο του Φιλίππου Ε΄ και των τοπικών υποστηρικτών του. Συναφείς προσδοκίες ίσως 
διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο και στην Ιστιαία. Πρβλ. Walbank, Philip, σ. 97 ο οποίος αναφέρεται σε 
επανεγκαθίδρυση της φιλομακεδονικής μερίδας στην πόλη από τον Φίλιππο, επομένως φαίνεται να αποδέ-
χεται και την ύπαρξη αντιμακεδονικής μερίδας που συνεργάστηκε με τον Άτταλο.
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αλλά και ως επιβράβευση. Η ανάληψη της γενικής εποπτείας της πόλης από τοπικούς 
παράγοντες πιστούς στον Φίλιππο, χωρίς την παρέμβαση βασιλικού αξιωματούχου, συ-
νεπαγόταν τη μονοπώληση των αξιωμάτων από τους οπαδούς του βασιλιά35, προφανώς 
σε βάρος όσων δεν είχαν επιδείξει την ίδια αφοσίωση και είχαν για τον λόγο αυτό απα-
ξιωθεί στη συνείδηση των συμπολιτών τους, καθώς η ανατροπή του βασιλικού ελέγχου 
είχε αποδειχθεί τελικά προσωρινή. Επρόκειτο για μια μονομερή βασιλική παρέμβαση 
στον τοπικό δημόσιο βίο, η οποία δεν μπορούμε όμως να γνωρίζουμε αν πραγματοποι-
ήθηκε με τρόπο τυπικά σύμφωνο προς την ομαλή λειτουργία των θεσμών της πόλης. 
Το κείμενο του Τίτου Λιβίου μιλά ρητώς για ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων 
από τον Φίλιππο. Αυτό όμως δεν αποκλείει τη διενέργεια αρχαιρεσιών στο πλαίσιο της 
νέας πραγματικότητας που δημιουργούσε η επαναφορά του βασιλικού ελέγχου στην 
πόλη. Αναμφίβολα πάντως τα μέτρα του 208 π.Χ. ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τους 
δεσμούς μιας μερίδας της τοπικής πολιτικής τάξης με τον Φίλιππο, στον οποίο πλέον 
όφειλε όχι μόνο την ισχύ της αλλά και έναν μεγαλύτερο σε σχέση με το παρελθόν βαθ-
μό ελευθερίας κινήσεων στη διαχείριση των τοπικών ζητημάτων36. 

Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Μακεδονικού Πολέμου η Ιστιαία πολιορκήθηκε 
για μια ακόμη φορά από τον Άτταλο και τους Ρωμαίους το φθινόπωρο του 199 π.Χ.37. 
Στην πόλη είχε εγκατασταθεί και πάλι μακεδονική φρουρά, ενισχυμένη μάλιστα σε 
σχέση με το παρελθόν. Προφανώς τα μέτρα που ελήφθησαν το 208 π.Χ. δεν συνεπά-
γονταν την οριστική απομάκρυνση των βασιλικών στρατευμάτων, κίνηση που άλλω-
στε θα ήταν άστοχη κατά τη διάρκεια πολεμικών συγκρούσεων38. Απλώς οι ρυθμίσεις 

35  Γενικότερα για την πολιτική αυτή του Φιλίππου Ε΄ στις υπό τον έλεγχό του πόλεις πρβλ. Τίτος Λί-
βιος, XXXIV, 48, 2. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι οι φίλα προσκείμενοι προς τον Φίλιππο  προεστώτες 
της Ιστιαίας ανέλαβαν και την ευθύνη για τη φρούρηση της πόλης, μια αρμοδιότητα δηλαδή η οποία πριν 
από την πολιορκία βρισκόταν στα χέρια του Πλάτωρος.

36  Αυτός άλλωστε φαίνεται πως ήταν και ο γενικότερος σκοπός των μέτρων που έλαβε ο Φίλιππος 
Ε΄ το 208 π.Χ. Λίγο νωρίτερα είχε κατακρίνει σφοδρά τους Οπουντίους επειδή, αντί να αντισταθούν όσο 
γινόταν περισσότερο στην επίθεση του Αττάλου και των Ρωμαίων περιμένοντας την βοήθειά του, είχαν 
παραδοθεί αμέσως στον εχθρό (Τίτος Λίβιος, XXVIII, 7, 4-8). Οι ενέργειές του Φιλίππου στην Ιστιαία 
απέβλεπαν ακριβώς στην ενδυνάμωση τοπικών ηγετών οι οποίοι θα προάσπιζαν αποτελεσματικά τα, ταυτι-
σμένα με τα βασιλικά, δικά τους συμφέροντα. Αξίζει να σημειωθεί ότι και στην Ερέτρια μετά το τέλος του 
Χρεμωνιδείου Πολέμου οι όποιοι περιορισμοί επιβλήθηκαν από τον Αντίγονο Γονατά δεν περιλάμβαναν 
την κατάργηση των αρχαιρεσιών. Βλ. σχετικά Knoepfler, Décrets, σ. 302-304.  

37  Βλ. Τίτος Λίβιος, XXXI, 46, 6-16. 
38  Ακριβώς επειδή η πόλη είχε καταληφθεί στο παρελθόν, διέθετε τώρα μια ισχυρή φρουρά, όπως πα-

ρατηρεί ο Τίτος Λίβιος, XXXI, 46, 6. Η φρουρά αυτή θα μπορούσε να είχε εγκατασταθεί στην Ιστιαία είτε 
κατά την άφιξη του Φιλίππου το 208 π.Χ., είτε κάποια στιγμή αργότερα. Για την αναγκαιότητα φρούρησης 
της Ιστιαίας σε καιρό πολέμου βλ. Τίτος Λίβιος, XXI, 25, 7. Πρβλ. Walbank, Philip, σ. 140 και Hammond 
– Walbank, ό.π. (σημ. 7), σ. 421.  
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του Φιλίππου Ε΄ έδιναν την πρωτοκαθεδρία στους προεστώτες της πόλεως . Πάντως, 
κατά τη διάρκεια της δεύτερης αυτής πολιορκίας, πολίτες και Μακεδόνες της φρου-
ράς συνεργάστηκαν άψογα και αντιστάθηκαν από κοινού στους εισβολείς για μεγάλο 
χρονικό διάστημα39. Η λεηλασία που είχε ακολουθήσει την πρώτη πολιορκία, αντί να 
λειτουργήσει εκφοβιστικά και να κλονίσει την πίστη στην ισχύ της βασιλικής προ-
στασίας, φαίνεται αντίθετα πως είχε προκαλέσει γενικευμένη αποστροφή εναντίον 
των Ρωμαίων40 και είχε ενισχύσει την αποφασιστικότητα των πολιορκημένων. Άλ-
λωστε, η τελική επικράτηση του Φιλίππου Ε΄ και των οπαδών του το 208 π.Χ. ήταν 
μια πολύ πρόσφατη ανάμνηση. Η απόφαση του βασιλιά να προτάξει τη συνεργα-
σία με τους τοπικούς προεστώτες ως κύριο μέσο διασφάλισης της επικυριαρχίας του 
απέδειξε έτσι έμπρακτα τόσο την αποτελεσματικότητά της όσο και τα όριά της. Ο 
συγκεκριμένος τρόπος βασιλικού ελέγχου προϋπέθετε πως οι στρατιωτικές δυνάμεις 
του Φιλίππου ήταν σε θέση να παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις. Η φρουρά όμως 
δεν επαρκούσε για τον σκοπό αυτό. Η τελική κατάληψη της Ιστιαίας οφειλόταν στη 
στρατιωτική ανωτερότητα του αντιπάλου και κυρίως στην αδυναμία του βασιλικού 
στόλου που βρισκόταν στη Δημητριάδα να προσφέρει συνδρομή41. Πάντως για μια 
ακόμη φορά οι Ρωμαίοι και ο Άτταλος περιορίσθηκαν στη λεηλασία και αναχώρησαν 
για τον Πειραιά. Στην Ιστιαία εγκαταστάθηκε και πάλι μακεδονική φρουρά: η οριστι-
κή της αποχώρηση ήταν συνέπεια των όρων που επιβλήθηκαν στον Φίλιππο μετά το 
τέλος του Δεύτερου Μακεδονικού Πολέμου42.

39  Κατά τον Τίτο Λίβιο (XXXI, 46, 11) η μακεδονική φρουρά αντιστάθηκε πεισματικά παρακινημένη 
και από την ανάμνηση των επικρίσεων του Φιλίππου στο παρελθόν. Η συνεργασία και ομοθυμία μεταξύ 
κατοίκων και φρουράς φαίνεται από το γεγονός ότι από κοινού κατέφυγαν στην ακρόπολη της πόλης (Τίτος 
Λίβιος, XXXI, 46, 16), σε αντίθεση με ό,τι είχε συμβεί το 208 π.Χ. Θα μπορούσε κανείς να αντιπαραβάλει 
τη στάση των πολιτών του Οπούντος τον χειμώνα του 198/7 π.Χ.: παρά την παρουσία μακεδονικής φρου-
ράς στην ακρόπολη, οι Οπούντιοι, επιδιώκοντας να αποτινάξουν τον βασιλικό έλεγχο, χωρίστηκαν σε δύο 
μερίδες και κάλεσαν σε βοήθεια τους Αιτωλούς η πρώτη και τους Ρωμαίους η δεύτερη. Βλ. Τίτος Λίβιος, 
XXXII, 32, 1-4. Πρβλ. J. Briscoe, A Commentary on Livy. Books XXXI-XXXIII, Oxford 1973, σ. 228. 
Χρήσιμο μέτρο σύγκρισης αποτελεί και η στάση των Ερετριέων το 198 π.Χ., όπως θα δούμε στη συνέχεια. 
Αντίθετα στην Ιστιαία το εσωτερικό μέτωπο ήταν αρραγές.   

40  Όπως παρατηρεί ο Picard, Chalcis, σ. 286. Για τον δυσμενή αντίκτυπο που η λεηλασία της Ιστιαίας 
το 208 π.Χ. είχε γενικότερα στην Ελλάδα βλ. Πολύβιος, ΧΙ, 5, 8. Πρβλ. M. Holleaux, Rome, la Grèce et les 
monarchies hellénistiques, Paris 1921, σ. 37 και 231-232 και πιο πρόσφατα A. M. Eckstein, Rome enters 
the Greek East, Oxford 2008, σ. 278. 

41  Πριν ακόμη εκδηλωθεί η επίθεση κατά της Ιστιαίας, ροδιακή ναυτική δύναμη είκοσι πλοίων επι-
τηρούσε τις κινήσεις του μακεδονικού στόλου που ναυλοχούσε στη Δημητριάδα, ώστε να αποτραπεί το 
ενδεχόμενό εξόδου του (Τίτος Λίβιος, ΧΧΧΙ, 46, 7-8). 

42  Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από το γεγονός πως οι Αιτωλοί συγκατέλεγαν την Ιστιαία μεταξύ 
των πόλεων που διέθεταν φρουρές του Φιλίππου στο τέλος του Δεύτερου Μακεδονικού Πολέμου και έπρε-
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3. Κάρυστος και Αντιγονίδες
Ήδη από την περίοδο της εκστρατείας του Πολεμαίου στην Εύβοια το 313-312 

π.Χ. (βλ. παραπάνω σημ. 9) η Κάρυστος είχε προσδεθεί στον Αντίγονο Α΄, ενισχύο-
ντας τις στρατιωτικές του δυνάμεις43. Στις αρχές του 3ου αιώνα ο ευβοϊκός νόμος για 
τη μίσθωση των διονυσιακών τεχνιτών ίσχυε και εκεί, με μια όμως ιδιαιτερότητα. Οι 
τεχνίτες που λάμβαναν μέρος στα Δημητρίεια και στα Διονύσια συμμετείχαν επίσης 
και στα Ἀριστονίκεια44, μια τοπική εορτή προς τιμή του Καρύστιου σφαιριστή του 
Αλεξάνδρου Αριστόνικου45, ο οποίος άλλωστε είχε τιμηθεί και από τους Αθηναίους 
μεταξύ του 307 και του 301 π.Χ.46. Καθώς η σύζευξη των Δημητριείων με τα Διονύσια 
αναμφισβήτητα ανταποκρινόταν στις πολιτικές επιλογές του Δημήτριου Πολιορκη-
τή47, είναι βέβαιο ότι και η συμπερίληψη των Ἀριστονικείων στις εορτές για τις οποίες 
ίσχυαν οι προβλέψεις του νόμου επίσης έλαβε χώρα κατόπιν σχετικής έγκρισης του 

πε  σύμφωνα με το συγκλητικό δόγμα να παραδοθούν στους Ρωμαίους (Πολύβιος, XVIII, 45, 3-6). Όμως 
ο Walbank, Philip, σ. 155 σημ. 6. και 180 σημ. 5 παρατήρησε ότι η αναφορά του Πολυβίου στον Ωρεό και 
τη Χαλκίδα ίσως ήταν λάθος, ακολουθώντας μια παλαιότερη άποψη του M. Holleaux, «Etudes d’histoire 
hellénistique. Les conferences de Locride et la politique de T. Quinctius Flamininus», REG 36 (1923), σ. 
129 σημ. 3, την οποία είχε ήδη απορρίψει ο A. Aymard, Les premiers rapports de Rome et de la Confédé-
ration achaienne (198-189 avant J.-C.), Bordeaux 1938, σ. 11 σημ. 29, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει 
λόγος να υποτεθεί ένα λάθος του Πολύβιου στο κείμενο (ο Ρicard, Chalcis, σ. 283 σημ. 1 επίσης θεώρησε 
τις αμφισβητήσεις του Holleaux αθεμελίωτες). Αργότερα βέβαια ακόμη και ο F. W. Walbank, A Historical 
Commentary on Polybius Volume II, Oxford 1967, σ. 612 θεώρησε πιθανότερο η πόλη να είχε ανακτηθεί 
από τον Φίλιππο μετά την πολιορκία του 199 π.Χ. 

43  Μετά την κατάληψη της Χαλκίδας, ο Πολεμαίος προσεταιρίστηκε ως συμμάχους την Ερέτρια 
και την Κάρυστο. Βλ. Διόδωρος, ΧΙΧ, 78, 3: μετὰ δὲ ταῦτα Ἐρετριεῖς καὶ Καρυστίους εἰς τὴν συμμαχίαν 
προσλαβόμενος ἐστράτευσεν εἰς τὴν Ἀττικὴν. Πρβλ. Knoepfler, Décrets, σ. 218. Δεν προκύπτει φυσικά από 
το χωρίο αυτό πως ο Πολεμαίος συνήψε συνθήκη συμμαχίας με τις δύο αυτές ευβοϊκές πόλεις, αλλά ότι 
εξασφάλισε τη συνδρομή των δυνάμεών τους στις πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Κασσάνδρου. Πρβλ. 
Bikerman, ό.π. (σημ. 2), σ. 346 για τη σημασία του όρου σύμμαχος σε αντίστοιχα συμφραζόμενα. 

44   IG XII 9, 207 στ. 41. 
45  Για το πρόσωπο αυτό βλ. Αθήναιος, I, 19 a. Για την ταύτιση του σφαιριστή του Αλέξανδρου με 

τον τιμώμενο στα Ἀριστονίκεια της Καρύστου βλ. ενδεικτικά Habicht, Gottmenschentum, σ. 105 σημ. 10. 
Στεφανής, ό.π. (σημ. 13), σ. 526 σημ. 26. W. P. Chapman, Karystos: city-state and country town, 1994, σ. 
46. Ir. Ringwood, «Local Festivals of Euboea», AJA 33 (1929), σ. 390 και 392, όπου παρατηρείται πως 
πρόκειται για τη μοναδική εορτή προς τιμή κάποιου ιδιώτη (η αναφορά σε Ἀριστονίκεια της Χαλκίδας 
οφείλεται προφανώς σε παραδρομή). Πρβλ. επίσης M. Wallace, The History of Karystos from the Sixth to 
the Fourth Centuries B.C. (αδημ. διδ. διατριβή), University of Toronto 1972, σ. 282 σημ. 16.

46  Το σχετικό τιμητικό ψήφισμα δημοσιεύθηκε από τον S. Dow, «The Athenian Honors for Ariston-
ikos of Karystos “Alexander’s ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ”», HSPh 67 (1963), σ. 77-92.

47  Μετά το 295 π.Χ. τα Διονύσια της Αθήνας μετονομάσθηκαν σε Δημητρίεια. Βλ. Πλούταρχος, Δη-
μήτριος, 12, 1-2 Πρβλ. Habicht, Gottmenschentum, σ. 50-55 και του ιδίου, ό.π. (σημ. 17, 1998), σ. 123. Η 
εορτή μαρτυρείται από μια επιγραφή του 292 π.Χ. (IG II² 649).
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βασιλιά48. Το γεγονός αυτό δείχνει εναργώς πως ο Αριστόνικος είχε συνδεθεί όχι μόνο 
με τον Αλέξανδρο αλλά αργότερα και με τον Δημήτριο Πολιορκητή και γενικότερα 
με τους Αντιγονίδες· αυτές οι σχέσεις άλλωστε αποτελούν και το βασικό κριτήριο 
με το οποίο ερμηνεύονται οι υψηλές τιμές που έλαβε όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και 
στη γενέτειρά του49. Κατά πάσα πιθανότητα ο Αριστόνικος εκμεταλλεύθηκε τη θέση 
του προς όφελος της Καρύστου, λειτουργώντας ως μεσολαβητής μεταξύ της ιδιαίτε-
ρης πατρίδας του και της βασιλικής εξουσίας. Αν και το περιεχόμενο των υπηρεσιών 
που προσέφερε στην πόλη παραμένει άγνωστο, η σημασία τους και η επιρροή του 
προσώπου που τις παρείχε ήταν τέτοιες, ώστε να κριθεί σκόπιμη η απόδοση λατρευ-
τικών τιμών, μέρος των οποίων ήταν και τα Ἀριστονίκεια50. Είναι πιθανότερο ότι ο 
Αριστόνικος λατρευόταν ως ήρωας, είτε εν ζωή είτε μετά θάνατον, παρά ως θεός51. 
Είναι γνωστό και από την Αθήνα πως η θεοποίηση του Δημήτριου Πολιορκητή συ-
νοδεύθηκε από την απόδοση τιμών ήρωα σε ορισμένους υψηλόβαθμους συνεργάτες 
του52. Άλλωστε μια ενδεχόμενη απόδοση θεϊκών τιμών θα παραβίαζε την ιεραρχία, 
εξισώνοντας απόλυτα τον Αριστόνικο με τον επικυρίαρχο βασιλιά που λατρευόταν ως 

48  Για τον ρόλο του Δημήτριου Πολιορκητή στις ρυθμίσεις του εν λόγω νόμου βλ. παραπάνω σημ. 14. 
49  Ο Dow, ό.π. (σημ. 46), σ. 88-91, με βάση τον Αθήναιο I, 19 a,  θεώρησε ότι ο κύριος λόγος για 

τις τιμές που έλαβε ο Αριστόνικος στην Αθήνα ήταν το εξαιρετικό ταλέντο του στη σφαίρα. Η θέση αυτή 
απορρίφθηκε από τον Wallace, ό.π. (σημ. 45), σ. 264 και 281-282 σημ. 16 και στη συνέχεια, με βάση τη 
μνεία των Αριστονικείων στον ευβοϊκό νόμο για τους διονυσιακούς τεχνίτες, από τους: M. J. Osborne, 
Naturalization in Athens, Brussel 1981-1983,  I σ. 121-123 και II σ. 128-129. Knoepfler, Décrets, σ. 87 σημ. 
382-383. Ι. Kralli, «Athens and the Hellenistic Kings (338-261 B.C.): The Language of the Decrees», CQ 
50 (2000), σ. 131. Paschidis ό.π. (σημ. 2), σ. 457. Οι μελετητές αυτοί επιμένουν στην ένταξη του Αριστόνι-
κου στο περιβάλλον των Αντιγονιδών. Για τη μεγαλοδωρία του Αλεξάνδρου προς τους σφαιριστές του βλ. 
Πλούταρχος, Ἀλέξανδρος, 39, 5.      

50  Για την απόδοση λατρευτικών τιμών σε ευεργέτες βλ. Gauthier, ό.π. (σημ. 4), σ. 60-66. Η πρακτική 
αυτή, φαινόμενο κατά κύριο λόγο της ύστερης ελληνιστικής περιόδου, συνάδει με την παροχή υψηλότατων 
υπηρεσιών προς την πόλη. Για παράδειγμα στην Αθήνα τελούνταν τα Διογένεια προς τιμή του Διογένη που 
είχε συμβάλει στην απελευθέρωση της πόλης από τους Αντιγονίδες. Βλ. IG II² 1028 στ. 23-24 και 1039 στ. 
55-56· πρβλ. Ch. Habicht, Studien zur Geschichte Athens in hellenistischer Zeit, Göttingen 1982, σ. 83-84. 
Στην Κνίδο είναι γνωστά τα Ἀρτεμιδώρεια προς τιμή του Αρτεμίδωρου (I. Knidos 59) ο οποίος μαζί με τον 
πατέρα του Γάιο Ιούλιο Θεόπομπο είχαν εξασφαλίσει από τον Καίσαρα το καθεστώς της ελευθερίας για 
την πατρίδα τους. Πρβλ. G. Thériault, «Evergétisme grec et administration romaine. La famille cnidienne 
de Gaios Ioulios Théopompos», Phoenix 57 (2003), σ. 232-56.    

51  Ο Habicht, Gottmenschentum, σ. 105 σημ. 10 θεωρεί ότι τα Αριστονίκεια συνδέονται με τον αφη-
ρωισμό του Αριστόνικου. Πρβλ. επίσης Chapman, ό.π. (σημ. 45), σ. 46 και Paschidis, ό.π. (σημ. 2), σ. 458 
που υποστηρίζουν πως η εορτή αυτή συστάθηκε μετά τον θάνατο του Αριστόνικου.

52  Βλ. Habicht, Gottmenschentum, σ. 55-58. Πρβλ. K. Buraselis, «Political Gods and Heroes or the 
hierarchization of Political Divinity in the Hellenistic World» στον τόμο: Α. Barzanò - C. Bearzot - F. Lan-
ducci  et al. (επιμ.), Modelli eroici dall’ Antichità alla Cultura europea, Roma 2003, σ. 190. 
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θεός στη γειτονική Αθήνα53, και ενδεχομένως και στις ευβοϊκές πόλεις (βλ. παραπάνω 
σημ. 15). Σε κάθε περίπτωση πάντως το μήνυμα ήταν σαφές: η βασιλική παρέμβαση 
στο τοπικό εορτολόγιο τελικά ενίσχυε το κύρος των Ἀριστονικείων, επιβεβαίωνε την 
ενσωμάτωση της λατρείας του Αριστόνικου στον τοπικό θρησκευτικό βίο και συνυ-
φαινόταν με την εξύψωση ενός Καρυστίου με διεθνή εμβέλεια δράσης σε ένα επίπεδο 
ανώτερο των συμπολιτών του, αν και πάντοτε κατώτερο του βασιλικού. Ο βασιλικός 
έλεγχος προϋπέθετε αλλά και επιβράβευε τις τοπικές εκδηλώσεις αφοσίωσης.      

Σε μεταγενέστερη περίοδο54, η καλλιέργεια προσωπικών σχέσεων μεταξύ του οί-
κου των Αντιγονιδών και Καρύστιων πολιτών διακρίνεται και στη δράση που ανέπτυ-
ξε ο περιπατητικός φιλόσοφος Πρύτανις. Ο τελευταίος τιμήθηκε από τους Αθηναίους 
το 226/225 π.Χ., επειδή πρέσβευσε στον Αντίγονο Δώσωνα για τα συμφέροντα της 
πόλης τους. Ο ίδιος βασιλιάς τού ανέθεσε αργότερα να συντάξει τους νόμους της 
Μεγαλόπολης. Αν και δεν υπάρχουν σχετικές μαρτυρίες, είναι πιθανόν πως εκ των 
πραγμάτων ο Πρύτανις θα μπορούσε επίσης να λειτουργεί ως εκφραστής των βασιλι-
κών συμφερόντων στην πατρίδα του και ως μεσολαβητής υπέρ αυτής στην αυλή της 
Πέλλας55.

Την ίδια περίπου εποχή δύο ψηφίσματα της Κιμώλου μας πληροφορούν ότι οι 
Καρύστιοι απέστειλαν στο νησί τον δικαστή Χαρίανθο56, κατόπιν επιστολής κάποιου 

53  Πρβλ. παραπάνω σημ. 47. Για την αντιστοίχιση μεταξύ πολιτικής ιεραρχίας και ιεραρχίας στην 
απόδοση λατρευτικών τιμών βλ. Buraselis, ό.π., σ. 185-197.

54  Και στην περίπτωση της Καρύστου δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί αν ο έλεγχος των Αντιγονι-
δών υπήρξε συνεχής κατά το πρώτο μισό του 3ου αιώνα π.Χ. Η άποψη του Wallace, ό.π. (σημ. 45), σ. 268 
ότι από το 294 π.Χ. η πόλη παρέμενε διαρκώς υπό την επικυριαρχία των Αντιγονιδών δεν γίνεται δεκτή από 
τον Knoeplfer, ό.π. (σημ. 16, 1998), σ. 251 για την περίοδο 285-268 π.Χ. 

55  Πρβλ. Paschidis, ό.π. (σημ. 2), σ. 197-198. Για το νομοθετικό έργο του φιλοσόφου στη Μεγα-
λόπολη βλ. Πολύβιος, V, 93, 8. Για τις τιμές που έλαβε στην Αθήνα βλ. Αθήναιος, XI, 477e. Το τιμητικό 
ψήφισμα των Αθηναίων δημοσιεύτηκε από τον B. D. Meritt, «Greek Inscriptions», Hesperia 4 (1935), σ. 
525 αρ. 39 (IG XII Suppl., σελ. 200). Πρβλ. επίσης Le Bohec, Antigone Dôsôn, σ. 222-223. Chapman, ό.π. 
(σημ. 45), σ. 51 και 75. R. Kassel, «Der Peripatetiker Prytanis», ZPE 60 (1985), σ. 23-24. Για τον φιλόσοφο 
Μενέδημο, διαμεσολαβητή μεταξύ της Ερέτριας και του Αντίγονου Γονατά, βλ. Knoepfler, ό.π. (σημ. 13).

56  Τα ψηφίσματα αυτά βρέθηκαν στη Γεραιστό και αποδίδουν τιμές στον δικαστή και στον δήμο 
της Καρύστου. Δημοσιεύθηκαν από τους T. W. Jakobsen – P. M. Smith, «Two Kimolian Decrees from 
Geraistos in Euboea», Hesperia 37 (1968), σ. 184-199 που συμπλήρωσαν με ένα νέο απόσπασμα τη στήλη 
IG XII 9, 44. Επανεξετάσθηκαν με σημαντικές βελτιώσεις από τον Ph. Gauthier, «Les rois hellénistiques 
et les juges étrangers: à propos de décrets de Kimôlos et de Laodicée du Lykos», Journal des Savants 
(1994), σ. 169-178 (στο εξής: Gauthier, Les rois) στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μελέτης για την αποστολή 
ξένων δικαστών σε ελληνικές πόλεις ύστερα από βασιλική παρέμβαση. Πρβλ. SEG XLIV (1994), 710. Τα 
σχόλια του G. Reger, «The Political History of the Kyklades 260-200 BC», Historia 43 (1994), σ. 52-53 
παρερμηνεύουν την επιγραφή.
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βασιλέα Αντιγόνου, ο οποίος πρέπει να ήταν είτε ο Γονατάς είτε ο Δώσων57. Ο Χα-
ρίανθος εκδίκασε υποθέσεις και επέλυσε διαφορές που εκκρεμούσαν για χρόνια, 
συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της ομόνοιας εντός του σώματος των πολιτών58. 
Η σύγκριση με αντίστοιχες περιπτώσεις βασιλικής παρέμβασης για την πρόσκληση 
ξένων δικαστών υποδεικνύει πως βασιλικές επιστολές είχαν σταλεί τόσο στη Βουλή 
και στον Δήμο της Καρύστου, για να ζητηθεί η αποστολή του δικαστή, όσο και στην 
Κίμωλο, για να κληθεί η πόλη αυτή να προσφύγει στην Κάρυστο59, προκαλώντας και 
στις δύο πόλεις την έκδοση αντίστοιχων ψηφισμάτων60. Η επικυριαρχία των Αντιγο-
νιδών οπωσδήποτε επηρέαζε την ουσία των αποφάσεων των αρχών της Καρύστου. 
Ταυτόχρονα όμως επέτρεπε την ανεξάρτητη λειτουργία των τοπικών θεσμών και επέ-
τρεπε έναν σημαντικό βαθμό ουσιαστικής αυτοτέλειας61. Δεν υπάρχει για παράδειγμα 
καμία μαρτυρία ότι ο Χαρίανθος επιλέχθηκε ως δικαστής από τον ίδιο τον βασιλιά62. 

57  Βλ. Jakobsen – Smith, ό.π., σ. 198-199. Οι Gauthier, Les rois, σ. 173 και Knoepfler, Décrets, σ. 412 
κλίνουν υπέρ του Δώσωνος.

58  Στ. 22-24: κρινῶν τὰς δίκας ἐκ παλαιῶν χρόνων ἀδ[ικάστος]/[παρ’ ἁμῖ]ν καὶ ὅσας μὲν ἐπέτρεψεν 
αὐτῶι διέλυσε, τὰς δὲ ἔκρ[ινε δι]/[καίω]ς καὶ ἀποκατέστασε τὸς πολίτας ἐς ὁμόνοιαν.

59  Ο Gauthier, Les rois, σ. 170 θεωρεί πως η βασιλική επιστολή απευθυνόταν είτε στην Κίμωλο είτε 
στην Κάρυστο. Ωστόσο, η αποστολή επιστολών και στις δύο πόλεις φαίνεται πιθανότερη. Τουλάχιστον για 
την Κάρυστο, την πόλη που έστειλε δηλαδή τον δικαστή, αυτό υποδεικνύεται από τη συναφή περίπτωση 
της αποστολής ξένων δικαστών στη Σάμο (IG XII 6, 95) λίγο μετά το 280 π.Χ., την οποία άλλωστε μνη-
μονεύει και ο Gauthier, Les rois, σ. 167: ο Φιλοκλής έγραψε στη Μύνδο, και κατά πάσα πιθανότητα στην 
Αλικαρνασσό και στη Μίλητο, προκειμένου οι πόλεις αυτές να αποστείλουν δικαστές στη Σάμο. Η ίδια 
διαδικασία ακολουθήθηκε στις αρχές του 2ου αιώνα, όταν η Πριήνη απέστειλε δικαστές στη Λαοδίκεια 
στον Λύκο (I. Laodikeia am Lykos 5). Αρχικά οι Λαοδικείς προσέφυγαν στον αξιωματούχο του Αντίοχου 
Γ΄ Ζεύξι, στη συνέχεια ο Ζεύξις απευθύνθηκε με επιστολή στις αρχές της Πριήνης και τέλος οι Λαοδικείς 
έστειλαν πρέσβεις στην Πριήνη. Πρβλ. Gauthier, Les rois, σ. 178-195 και Ma, ό.π. (σημ. 2), σ. 157 και 
345-348 αρ. 2.   

60  Πρβλ. Gauthier, Les rois, σ. 170-171 για την έκδοση ψηφίσματος από την Κίμωλο και Knoepfler 
Décrets, σ. 412 για το γεγονός ότι σχετικά ψηφίσματα εκδόθηκαν και από τις δύο εμπλεκόμενες πόλεις. 
Αξίζει να σημειωθεί η ανάλογη περίπτωση του δικαστή Τύρωνος από την Τέω που απεστάλη στα Βαργύλια 
ύστερα από επιστολή του Αντιόχου Α΄. Το τιμητικό ψήφισμα των Βαργυλίων αναφέρεται ρητά στο γεγονός 
ότι η πόλη έστειλε πρέσβη στους Τηΐους και ο δήμος της Τέω στη συνέχεια αποφάσισε, προφανώς με ψή-
φισμα, την αποστολή ενός δικαστή (I. Iasos 608. Πρβλ. τις σχετικές παρατηρήσεις του Gauthier, Les rois, 
σ. 167 που εύστοχα προτείνει να συμπληρωθεί ο αόριστος [ἔγρα]ψεν στο σημείο όπου γίνεται λόγος για τη 
βασιλική πρόσκληση (στ. 43-44) και σχολιάζει πως ο Αντίοχος έγραψε είτε κατευθείαν στους Τηΐους είτε 
στους Βαργυλίους). 

61  Με τον ίδιο τρόπο στα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ. οι αρχές της Χαλκίδας αναγνώρισαν τον αγώνα των 
Λευκοφρυηνών ανταποκρινόμενοι σε σχετική επιστολή του Φιλίππου Ε΄ αλλά και στο αίτημα των Μαγνη-
τών θεωρών που είχαν έλθει στην πόλη. Βλ. I. Magnesia 47 (Syll³ 561).

62  Gauthier, Les rois, σ. 170 σημ. 22. Πρβλ. Paschidis, ό.π. (σημ. 2), σ. 426. Έχει ίσως σημασία ότι 
η βασιλική βούληση εκφράστηκε με επιστολή και όχι με διάγραμμα που ήταν μια απροκάλυπτη μορφή 



36 Νίκος Γιαννακόπουλος

Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει ότι με τις ενέργειές τους οι αρχές της Καρύστου συ-
ντελούσαν στην ανάδειξη του ευεργετικού χαρακτήρα της εξουσίας του Αντιγόνου σε 
μια άλλη πόλη, στην Κίμωλο, υπηρετώντας έτσι τους γενικότερους στόχους της βασι-
λικής πολιτικής. Ήταν για μια ακόμη φορά ένας Καρύστιος που ανέλαβε να εφαρμό-
σει την πρόθεση ενός Αντιγονίδη μονάρχη να εξαλειφθούν προβλήματα οργάνωσης 
και απονομής του δικαίου σε ελληνικές πόλεις υπό μακεδονική επιρροή. Αναμφίβολα 
οι βασιλείς της Πέλλας μπορούσαν να βασίζονται στην Κάρυστο63. 

Από την άποψη αυτή ίσως δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τις άλ-
λες ευβοϊκές πόλεις, δεν υπάρχουν μαρτυρίες για την παρουσία μόνιμης μακεδονικής 
φρουράς στην Κάρυστο. Όταν το 198 π.Χ. οι Περγαμηνοί υπό τον Άτταλο Α΄ και οι 
Ρόδιοι λεηλάτησαν τη χώρα της Καρύστου, απέφυγαν να προχωρήσουν σε πολιορκία, 
καθώς, σύμφωνα με τον Τίτο Λίβιο, η πόλη φαινόταν εξαιρετικά ισχυρή λόγω της 
εσπευσμένης άφιξης μακεδονικής φρουράς από τη Χαλκίδα64. Το χωρίο υποδεικνύει 
ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή στην Κάρυστο δεν υπήρχε βασιλική φρουρά65. Η πίστη της 
πόλης στη Μακεδονία θεωρείτο δεδομένη και ο έλεγχος μέσω των τοπικών θεσμών 
και των φιλομακεδόνων πολιτικών επαρκής. Εξάλλου, σε συνθήκες κρίσης, όπως το 
198 π.Χ., η φρουρά της Χαλκίδας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως επιπρόσθετο στή-
ριγμα, με την αποστολή στην πόλη στρατιωτικών τμημάτων66. 

Υπό αυτές τις συνθήκες καθοριστικός παράγοντας για τη διατήρηση του βασιλι-
κού ελέγχου αναδεικνυόταν και στην περίπτωση της Καρύστου ο συσχετισμός των 
δυνάμεων στο πεδίο του διεθνούς ανταγωνισμού, σε συνάρτηση και με τους ελιγ-

υπαγόρευσης ενεργειών. Πρβλ. C. B. Welles, «New Texts from the Chancery of Philip V of Macedonia and 
the Problem of the “Diagramma”», AJA 42 (1938), σ. 251 και Ma, ό.π. (σημ. 2), σ. 156. Στις πηγές τεκμηρι-
ώνονται και οι δύο αυτές μορφές βασιλικής παρέμβασης για την προσφυγή μιας πόλης σε ξένους δικαστές, 
αλλά η βαρύτητά τους ως προς την εξάρτηση μιας πόλης από τον βασιλιά είναι διαφορετική.

63  Μια ακόμη ένδειξη για τον χαρακτήρα των σχέσεων μεταξύ της Καρύστου και των βασιλέων της 
Μακεδονίας προέρχεται από τα νομίσματα της πόλης. Σε εκδόσεις του 3ο αιώνα π.Χ. απεικονιζόταν το 
πορτρέτο άνδρα ο οποίος έφερε διάδημα και στέφανο. Ο W. P. Wallace, «A Tyrant of Karystos» στον τόμο: 
C. M. Kraay - G. K. Jenkins (επιμ.), Essays in Greek Coinage presented to Stanley Robinson, Oxford 1968, 
σ. 201-209 υποστήριξε πως επρόκειτο για το πορτρέτο ενός τυράννου της πόλεως. Την ερμηνεία αυτή 
απέρριψε ο Picard, Chalcis, σ. 151-152 και 177-178 με το επιχείρημα πως κανείς τύραννος του 3ου αιώνα 
π.Χ. δεν εξέδιδε νομίσματα με απεικονίσεις του προσώπου του. Αντίθετα, το πορτρέτο ανήκε σε κάποιον 
Αντιγονίδη βασιλιά, τον Αντίγονο Γονατά ή τον Δημήτριο Β΄. 

64  Τίτος Λίβιος, XXXII, 16, 8: Carystus praesidio a Chalcide raptim misso firma visa est. Ένα χρόνο 
νωρίτερα η χώρα της πόλης είχε και πάλι λεηλατηθεί (Τίτος Λίβιος, XXXI, 45, 10).

65  Πρβλ. Jones, ό.π. (σημ. 2), σ. 317 σημ. 18 και Knoepfler, Décrets, σ. 296 σημ. 180.
66 Για αυτόν τον ευρύτερο ρόλο της μακεδονικής φρουράς στη Χαλκίδα βλ. Πολύβιος, ΧVIII, 11, 6. 

Αππιανός, Μακεδονική, 8. Τίτος Λίβιος, XXVIII, 5, 11-12.
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μούς και τις πρωτοβουλίες που μπορούσε να αναπτύξει η ίδια η πόλη. Αναχωρώ-
ντας από την Κάρυστο το 198 π.Χ. οι Ρόδιοι και οι Περγαμηνοί συνενώθηκαν με τον 
ρωμαϊκό στόλο, πολιόρκησαν την Ερέτρια, απέκρουσαν τις επιθέσεις μακεδονικών 
ενισχύσεων από τη Χαλκίδα και τελικά κατέλαβαν και λεηλάτησαν την πόλη67. Στη 
συνέχεια έπλευσαν και πάλι στην Κάρυστο. Ο πληθυσμός της πόλης κατέφυγε στην 
ακρόπολη68, και αποφασίστηκε η αποστολή πρέσβεων στον Ρωμαίο διοικητή Λεύκιο 
Κοΐντιο Φλαμινίνο, αδελφό του υπάτου Τίτου Κοΐντιου Φλαμινίνου. Ο σκοπός της 
πρεσβείας ήταν να ζητηθεί η ένταξη της πόλης στη ρωμαϊκή fides και το αποτέλεσμά 
της ήταν να παραχωρηθεί αμέσως το δικαίωμα της ζωής και της προσωπικής ελευ-
θερίας: αποφεύχθηκε έτσι ο κίνδυνος της πώλησης των Καρυστίων ως δούλων, που 
ήταν και η συνήθης τύχη των ηττημένων69. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η επιλογή 
των Καρυστίων να διαπραγματευθούν όχι κατά τη διάρκεια της πρώτης επίθεσης, 
αλλά μόνο από τη στιγμή που στις δυνάμεις των επιτιθέμενων προστέθηκαν και οι 
Ρωμαίοι. Λίγες ημέρες νωρίτερα οι Ερετριείς, μετά την αποτυχία των μακεδονικών 
στρατευμάτων από τη Χαλκίδα να τους ενισχύσουν, είχαν έλθει σε διαπραγματεύσεις 
με τον Άτταλο Α΄ και, αναμένοντας ευνοϊκά αποτελέσματα, είχαν παραμελήσει τόσο 
τα μέτρα φύλαξης, ώστε ο Λεύκιος Φλαμινίνος να επιτεθεί αιφνιδιαστικά τη νύκτα 
και να κυριεύσει την πόλη70. Η εξέλιξη αυτή φανέρωνε όχι μόνο την αναποτελεσμα-
τικότητα της μακεδονικής στρατιωτικής παρουσίας στη νότια Εύβοια αλλά και την 
αναξιοπιστία του Άτταλου ως συνομιλητή. Ταυτόχρονα αναδείκνυε στα χέρια ποιων 
βρισκόταν η ουσιαστική δύναμη και ο τελικός έλεγχος των πραγμάτων. Οι Καρύστιοι 
επέλεξαν να μην αγνοήσουν τη νέα πραγματικότητα και να διαπραγματευθούν απευ-
θείας με τον Λεύκιο Φλαμινίνο. Παρά την παρουσία των βασιλικών ενισχύσεων – και 
ενδεχόμενων διαφωνιών στο εσωτερικό της πόλης – επικράτησε τελικά η άποψη ότι 
περαιτέρω αντίσταση θα ήταν όχι μόνο μάταιη αλλά και επικίνδυνη71. Η μεταβολή 

67  Τίτος Λίβιος, XXXII, 16, 10-17. Πρβλ. Ρicard, Chalcis, σ. 282.
68  Τίτος Λίβιος, XXXII, 17, 1.
69  Τίτος Λίβιος, XXXII, 17, 2: Inde ad fidem ab Romano petendam oratores mittunt. Oppidanis ex-

templo vita ac libertas concessa erat. Πρβλ. Walbank, Philip, σ. 155 και Ρicard, Chalcis, σ. 282.  Η μα-
κεδονική φρουρά διασφάλισε την αποχώρησή της με την καταβολή λύτρων. Αυτό πρέπει να ήταν και το 
τέλος της μακεδονικής κυριαρχίας, όπως φαίνεται από τον Πολύβιο, XVIII, 44, 3 και XVIII, 45, 5 παρά τις 
αντιρρήσεις των  Aymard, ό.π. (σημ. 42) και Wallace, ό.π. (σημ. 14), σ. 38.

70  Τίτος Λίβιος, XXXII, 16, 14-15. Πρβλ. W. Flurl, Deditio in Fidem, München 1969, σ. 134. E. V. 
Hansen, The Attalids of Pergamon, Ithaca - London 1971, σ. 64. Briscoe, ό.π. (σημ. 39), σ. 196. E. Gruen, 
«Greek Πίστις and Roman Fides», Athenaeum 60 (1982), σ. 65.

71  Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του Φλαμινίνου στη Θεσσαλία το καλοκαίρι και το φθινόπωρο 
του 198 π.Χ., η Φαλώρεια αντιστάθηκε και καταστράφηκε σε αντίθεση με τη Μητρόπολη και το Κιέριον 
που παραδόθηκαν και σώθηκαν (Τίτος Λίβιος, XXXII, 15, 2-3). Ο φόβος ήταν ένα εργαλείο που επιδέξια 
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του συσχετισμού των δυνάμεων στη νότια Εύβοια δημιουργούσε νέες συνθήκες, στις 
οποίες οι Καρύστιοι έπρεπε να προσαρμοσθούν, αλλά και ευκαιρίες που έσπευσαν 
να εκμεταλλευθούν. Κατά συνέπεια, η αποστολή πρέσβεων στον Λεύκιο Φλαμινίνο 
διακήρυττε εμφατικά όχι μόνο την απεξάρτηση από έναν βασιλιά αδύναμο πλέον να 
συνδράμει την πόλη, αλλά και την απόπειρα της τελευταίας να καθορίσει τις σχέσεις 
της με τη νέα κυρίαρχη δύναμη στην Ελλάδα, εντασσόμενη σε ένα συγκεκριμένο 
πλαίσιο αμοιβαίων δεσμεύσεων, τη ρωμαϊκή fides72, η οποία αντικαθιστούσε πια την 
επικυριαρχία του Φιλίππου Ε΄73. 

4. Συμπεράσματα
Οι ολιγάριθμες και διάσπαρτες στον χρόνο μαρτυρίες δεν επιτρέπουν να σχηματι-

σθεί πλήρης εικόνα για τις σχέσεις των Αντιγονιδών με την Ιστιαία και την Κάρυστο 
και κυρίως για τις πιθανές μεταβολές και διακυμάνσεις αυτών. Ωστόσο, είναι δυνατόν 
να εξαχθούν ορισμένα γενικά συμπεράσματα. Για τον έλεγχο της Ιστιαίας οι Αντιγο-
νίδες χρησιμοποίησαν κατά καιρούς όλα τα μέσα που οι ελληνιστικοί μονάρχες είχαν 
στη διάθεση τους: την εγκαθίδρυση φρουράς, την επιβολή κάποιου είδους φορολογί-
ας, και την εγκατάσταση ενός βασιλικού αξιωματούχου, ο οποίος ίσως είχε ευρύτερες 
αρμοδιότητες παρέμβασης στη διοίκηση της πόλης σε καιρό πολέμου. Το πρόσωπο 
του βασιλιά ενσωματωνόταν στην ιερή ταυτότητα της πόλης, μέσω της εορτής των 
Δημητριείων παλαιότερα και αργότερα των Ἀντιγονείων και της τελούμενης πομπής. 
Από την άλλη πλευρά οι επιγραφικές μαρτυρίες του 3ου αιώνα π.Χ. αναδεικνύουν μια 
εκτεταμένη αυτοδιοίκηση, ακόμη και στις εξωτερικές διπλωματικές και οικονομικές 
σχέσεις της πόλης74, η οποία συμβάδιζε με την πίστη σημαντικής μερίδας της τοπικής 

χρησιμοποιούσε η ρωμαϊκή στρατιωτική μηχανή. Βλ. A. M. Eckstein, «T. Quinctius Flamininus and the 
Campaign against Philip in 198 B.C.», Phoenix 30 (1976), σ. 134-135. 

72  Για τη σημασία της fides βλ. E. Badian, Foreign Clientelae, Oxford 1958, σ. 9-10. Gruen, ό.π. 
(σημ. 70), σ. 50-68. J.-L. Férrary, Philhellénisme et Impérialisme: aspects idéologiques de la conquête 
romaine du monde hellénistique, de la seconde guerre de Macédoine à la guerre contre Mithridate, Paris 
1988, σ. 73-82. 

73  Το 196 π.Χ., μετά τη διακήρυξη των Ισθμίων, εξετάσθηκε από τους Ρωμαίους το ενδεχόμενο να 
δοθούν στον Ευμένη Β΄ η Ερέτρια και η Ιστιαία, όχι όμως και η Κάρυστος, για το καθεστώς της οποίας 
δεν μαρτυρείται καμία σχετική συζήτηση (Πολύβιος, XVIII, 47, 10-11. Πρβλ. J. J. Walsh, «Flamininus and 
the Propaganda of Liberation», Historia 45 (1996), σ. 375 σημ. 53). Το γεγονός αυτό σε τελική ανάλυση 
αναδεικνύει και την αποτελεσματικότητα της επιλογής των Καρυστίων να αναγνωρίσουν έγκαιρα τον ηγε-
μονικό ρόλο της Ρώμης.

74  Στα ψηφίσματα και τους προξενικούς καταλόγους του 3ου αιώνα (IG XII 9, 1186 -1187) δεν δια-
κρίνεται κανένα  ίχνος βασιλικής παρέμβασης. Αντίθετα για τις παρεμβάσεις του Αντίγονου Γονατά στον 
τρόπο εκλογής των αρχόντων στην Ερέτρια βλ. Knoepfler, Décrets, σ. 302-304.  
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ηγετικής τάξης προς τη Μακεδονία. Είναι ενδιαφέρον ότι στην πράξη αυτή η μορφή 
ελέγχου αποδείχθηκε περισσότερο αξιόπιστη, σε σημείο μάλιστα που να αναδειχθεί 
σε κύρια μετά τα γεγονότα του 208 π.Χ., όταν έγινε φανερό πως ο ασθενής κρίκος 
δεν ήταν οι πολίτες αλλά η μισθοφορική βασιλική φρουρά και ο διοικητής της. Τα 
μέτρα που έλαβε τότε ο Φίλιππος αναδείκνυαν τη διττή φύση της βασιλικής εξουσίας 
– τιμωρία και επιβράβευση – και συνιστούσαν μια μονομερή παρέμβαση στις τοπι-
κές υποθέσεις, υπαγορευμένη όμως από την ανάγκη επαναβεβαίωσης του βασιλικού 
ελέγχου. Ουσιαστικά όμως τα μέτρα αυτά συνετέλεσαν στην εμπέδωση μιας κοινό-
τητας συμφερόντων μεταξύ βασιλιά και τοπικών ηγετών, η οποία μπορούσε να λει-
τουργήσει με αμοιβαία επωφελή τρόπο, όπως έδειξε η παρατεταμένη αντίσταση στη 
δεύτερη πολιορκία (199 π.Χ.). Ο προσανατολισμός της πόλης προς τους Αντιγονίδες 
βασιζόταν όχι τόσο στον καταναγκασμό, όσο στη συνεργασία και στη ρεαλιστική 
εκτίμηση της διεθνούς τάξης πραγμάτων. Παρά την επίσης ελλιπή τεκμηρίωση φαί-
νεται πως τα ίδια γνωρίσματα διέκριναν και τις σχέσεις της Καρύστου με τους Αντιγο-
νίδες. Ο βασιλικός έλεγχος εκδηλωνόταν με ήπια μέσα και είναι χαρακτηριστική τόσο 
η προώθηση της λατρείας του Αριστόνικου από τον Δημήτριο Πολιορκητή, όσο και η 
στήριξη που κατά περιπτώσεις οι Καρύστιοι παρείχαν στους ευρύτερους στόχους της 
πολιτικής των Αντιγονιδών στην Ελλάδα. Η αποστολή φρουράς κρινόταν απαραίτητη 
μόνο ενώπιον μιας σοβαρής εξωτερικής απειλής.

Στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 2ου αιώνα π.Χ., η εμφάνιση μιας σοβαρής 
στρατιωτικής πρόκλησης κατά της μακεδονικής επικυριαρχίας έθετε αναμφίβολα και 
στις δύο πόλεις το δίλημμα της αντίστασης στον εισβολέα ή της συνθηκολόγησης 
ενώπιον της απειλής να υποστούν βαριές καταστροφές. Ταυτόχρονα η πρόκληση 
αυτή ήταν δυνατόν να ενθαρρύνει τοπικές πρωτοβουλίες με σκοπό την απεξάρτηση 
από τους Αντιγονίδες και την αποδυνάμωση της θέσης των φιλομακεδόνων τοπικών 
πολιτικών ανδρών. Οι αποφάσεις έπρεπε να ληφθούν υπό την πίεση του χρόνου και 
με αυτή ακριβώς την έννοια η προσδοκία οφελών από μια μελλοντική ανατροπή και 
ο φόβος μπροστά σε μια επερχόμενη νέα υπερδύναμη θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
τους προεστώτες της Ιστιαίας και της Καρύστου σε μεταβολή του φιλομακεδονικού 
προσανατολισμού των πόλεών τους (βλ. πιο πάνω σημ. 34). Είναι πιθανόν ότι τέτοιου 
είδους πρωτοβουλίες εκδηλώθηκαν στην Ιστιαία το 208 π.Χ. αλλά σε γενικές γραμ-
μές η τοπική πολιτική τάξη και ο πληθυσμός παρέμειναν αφοσιωμένοι στον Φίλιππο. 
Το 199 π.Χ. η πόλη παραδόθηκε στους αντιπάλους της Μακεδονίας ύστερα από σθε-
ναρή αντίσταση, όχι διότι η τοπική πολιτική τάξη – ή έστω μερίδες της – επιθυμούσε 
την αλλαγή ή συναινούσε σε αυτήν, αλλά επειδή ήταν υποχρεωμένη να την υποστεί, 
καθώς ο επικυρίαρχος Μακεδόνας βασιλέας δεν μπορούσε να παρέχει περαιτέρω 
στήριξη. Αυτό ήταν σε τελική ανάλυση το γεγονός που καθόρισε τις εξελίξεις.  
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Ευρισκόμενη ενώπιον μια κατάστασης αντίστοιχης με αυτήν που επικρατούσε 
στην Ιστιαία το 199 π.Χ, η Κάρυστος, ένα χρόνο αργότερα, αντέδρασε με διαφορε-
τικό τρόπο. Κατόρθωσε να αποφύγει τη λεηλασία χάρη στην έγκαιρη αποδέσμευσή 
της από την επικυριαρχία των Αντιγονιδών και στη μεταστροφή του εξωτερικού της 
προσανατολισμού, όπως αυτή εκφραζόταν με την αίτηση της ρωμαϊκής fides. Έτσι, 
όμοιες συνθήκες προκάλεσαν σε τοπικό επίπεδο διαφορετικά αποτελέσματα. Αν οι 
επιλογές των Καρυστίων εκ των υστέρων τουλάχιστον μπορούν να αναγνωσθούν ως 
μια προσαρμογή στις ανάγκες του πολιτικού ρεαλισμού, η αφοσίωση της Ιστιαίας 
στον Φίλιππο μέχρι εσχάτων απαιτεί μια εξίσου πειστική ερμηνεία, η οποία ωστόσο, 
ελλείψει περαιτέρω πληροφοριών, δεν είναι εύκολο να διατυπωθεί. Ένας παράγο-
ντας που πρέπει όμως οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη είναι ότι οι ισχυροί οικονομικοί 
δεσμοί της Ιστιαίας με τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, σε μεγάλο βαθμό υπαγο-
ρευμένοι από την ίδια τη γεωγραφική θέση της πόλης75, παρείχαν επιπλέον κίνητρα 
στοίχισης με τους Αντιγονίδες76. 

Nikos Giannakopoulos 
 

The Relations between Histiaia, Karystos and the Antigonids 
in the Hellenistic Period

Summary
The relations between the Antigonids and the Euboean cities present great interest 

mainly because of the island’s importance for the Greek policy of the Macedonian 
royal house. Previous scholarship has focused almost exclusively on Eretria and Chal-
cis. On the contrary, Histiaia and Karystos have not been the subject of any systematic 
study until now. Within this framework, the present paper examines a) the ways An-
tigonid authority was exercised – and royal presence was felt – at the cities of North-

75  Οι δεσμοί αυτοί έχουν μελετηθεί εκτενώς από τον Robert, ό.π. (σημ. 5), σ. 207-212, ο οποίος εύ-
στοχα χαρακτηρίζει την Ιστιαία ως ένα προκεχωρημένο λιμάνι της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, λόγω 
της γεωγραφικής της θέσης απέναντι από τη Δημητριάδα.

76  Ευχαριστώ τον καθηγητή Ιωάννη Καράκωστα, χορηγό υποτροφίας στη μνήμη του Κώστα και της 
Ιωάννας Καράκωστα, και την Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών για την οικονομική υποστήριξη των ερευνών 
μου σχετικά με τις ευβοϊκές πόλεις κατά τους Ελληνιστικούς και Ρωμαϊκούς χρόνους. Θα ήθελα επίσης 
να ευχαριστήσω την καθηγήτρια Χρυσούλα Βεληγιάννη για τις πολύτιμες παρατηρήσεις της. Είναι βέβαια 
σαφές ότι οποιαδήποτε λάθη ή παρερμηνείες βαρύνουν αποκλειστικά εμένα.
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ern and Southern Euboea and b) the local reactions before the attempts of Rome and 
her allies to challenge the royal control during the First and the Second Macedonian 
War. 

The first contacts of the two sides were determined to a large extent by the decla-
ration of Tyros. The Antigonids initially (313-312 B.C.) intervened as protectors of 
the local security threatened by Kassandros. During the 3rd century B.C. Antigonid 
control, expressed mainly by the establishment of a guard, the imposition of financial 
burdens – both on permanent or provisional basis – (Histiaia) and the incorporation of 
the royal cult into the local sacred identity was not incompatible with the free function 
of local democratic institutions. Simultaneously, the kings supported cultic honours 
bestowed on local figures connected with the royal house (Karystos). Thus, the rela-
tions of interdependence built between the local cores of power and the royal house 
functioned in a reciprocally advantageous way. At Histiaia during the First Macedo-
nian War the devotion of the local political class proved to be a more reliable means 
of exercising royal control compared to the imposition of a guard or of a royal official. 
Consequently, local freedom in the management of civic affairs was strengthened 
even further. At Karystos both the local authorities and individual citizens were used 
by the Antigonids in order to serve the aims of royal policy in other Greek cities (Ki-
molos, Megalopolis). 

During the Second Macedonian War the military superiority of Macedonia’s oppo-
nents produced different reactions at the local level. Histiaia remained loyal to Philip 
and suffered serious destructions. On the contrary Karystos made a deliberate choice 
of disengaging herself from the royal chariot, by officially recognising the new reality 
of the Roman hegemony. The difference is partly explained by the economic bonds 
between Histiaia and Macedonia.





Ευάγγελος Χεκίμογλου

Παρατηρήσεις επί των βαπτιστικών ονομάτων των ορθοδόξων 
χριστιανών της Θεσσαλονίκης, 15ος-19ος αιώνας





Η παρούσα μελέτη προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα αν  κατά την οθωμανική 
περίοδο πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη εποικισμοί ορθοδόξων χριστιανών, 
όπως σημειώθηκαν εκούσιοι ή ακούσιοι εποικισμοί μουσουλμανικού και εβραϊκού 
πληθυσμού. Υπάρχουν δύο δεδομένα που δικαιολογούν μία καταρχάς καταφατική 
απάντηση. Το πρώτο είναι η μαρτυρημένη παρουσία στη Θεσσαλονίκη κατά τον 17ο 
και 18ο αιώνα μιας πολυάριθμης ομάδας ορθόδοξων χριστιανών που οι πηγές διαφο-
ροποιούν με σαφήνεια από τους γηγενείς ορθοδόξους. Το δεύτερο είναι η γεωγραφική 
ποικιλία στα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά των ορθόδοξων χριστιανών κατοίκων 
της Θεσσαλονίκης κατά τον 19ο αιώνα, που πιθανώς σχετίζεται με διαφοροποίηση 
στην προέλευσή τους.

Επιπλέον, οι διαθέσιμοι οθωμανικοί φορολογικοί κατάλογοι που περιλαμβάνουν 
ορθοδόξους της Θεσσαλονίκης μαρτυρούν την ύπαρξη πολυάριθμων «ξένων», δηλα-
δή νεοφερμένων κατοίκων1.

Οι Σκούρτα
Η «νέα» ορθόδοξη ομάδα του 17ου αιώνα αποδίδεται στην -πολύτιμη, αλλά με 

πολλά λάθη και γι’ αυτό όχι πάντοτε αξιόπιστη- μετάφραση οθωμανικών εγγράφων 
που εκδόθηκε με επιμέλεια του Ι. Βασδραβέλλη ως «Σκούρτα» ή «Ουσκούρτα»2 (κατά 
την τουρκική συνήθεια της προσθήκης φωνήεντος στην αρχή λέξης, τα δύο πρώτα 
γράμματα της οποίας είναι σύμφωνα). Σε ό,τι αφορά την προέλευση των «Σκούρτα» 
ο μεταφραστής σημειώνει ότι προέρχονταν από την περιοχή των Αγράφων, αλλά αυτό 
θα πρέπει να επιβεβαιωθεί.3

Η ετυμολογία της λέξης Σκούρτα δεν έχει διερευνηθεί ούτε γνωρίζουμε την γλώσ-
σα από την οποία προέρχεται. Στη βλαχική και αλβανική γλώσσα σημαίνει τον βρα-
χύσωμο.  Ειδικά στην αλβανική σημαίνει το ορτύκι καθώς και την τελευταία τιμή 

1 Η παλαιότερη πηγή, που χρονολογείται στα 1500 (βλ. υποσημείωση 21) κατονομάζει 24 ξένους 
και 4 χήρες ξένων, αλλά και ένα «Βλάχο», ένα «Βούλγαρο», 20 γαμπρούς ντόπιων, τέσσερις ακόμη πε-
ριπτώσεις που κατονομάζονται με γεωγραφικά προσωνύμια. συνολικά, δηλαδή, 54 περιπτώσεις επί 1.310 
αρρένων χριστιανών ορθοδόξων. Η αναλογία βέβαια μεγαλώνει αν ληφθούν υπόψη όσοι αναγνωρίζονται 
με επαγγελματικό προσωνύμιο και όχι με το πατρώνυμό τους, ένδειξη ότι ο πατέρας τους δεν ήταν γνωστός 
στους κατοίκους.

2 Ι. Κ. Βασδραβέλλης (επιμ.), Ιστορικά Αρχεία Μακεδονίας, Α΄ Αρχείον Θεσσαλονίκης 1695-1912, 
Θεσσαλονίκη 1952, σσ. 4, 109, 133-134, 148-149, 156-157, 193, 196, 295-296.

3 Αυτόθι, σ. 109.
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που λέγεται σε μια εμπορική διαπραγμάτευση. Στην τουρκική γλώσσα δεν απαντά, 
ενδέχεται όμως να προέρχεται από παραφθορά άλλων τουρκικών λέξεων. Τοπωνύμιο 
Σκούρτα υφίσταται σε διάφορα σημεία του ελληνικού χώρου, -τα γνωστότερα στη 
Βοιωτία, την Πίνδο και τον Όλυμπο-, καθώς και στη σημερινή Ρουμανία. Ταυτώνυμοι 
οικισμοί υπάρχουν στη Βοιωτία και β.δ. του Μεσολογγίου.

Από τις οκτώ αναφορές στην πληθυσμιακή αυτή ομάδα που εντοπίζονται σε ισά-
ριθμα μεταφρασμένα οθωμανικά έγγραφα του ιεροδικείου της Θεσσαλονίκης (1605, 
1715, 1718, 1720,  1722, 1731 (δις),  1775), προκύπτει ότι τα μέλη της διενεργούσαν 
εμπόριο,4 ότι η εγκατάστασή τους στη Θεσσαλονίκη έγινε σταδιακά και δεν είχε μόνι-
μο χαρακτήρα5 και ότι ο αριθμός τους κατέληξε να είναι συγκρίσιμος προς τον αριθμό 
των παλαιότερων ορθοδόξων χριστιανών κατοίκων της πόλης6. Το ότι η εγκατάσταση 
των Σκούρτα πραγματοποιήθηκε σταδιακά προκύπτει από τη βαθμιαία αύξηση του 
μεριδίου τους στην καταβολή του φόρου αβαρίζ7 που επιβάρυνε τους κατοίκους της 
Θεσσαλονίκης και η οποία εξελίχθηκε κατά την περίοδο 1650-1775 σύμφωνα με τον 
πίνακα 1. Όμως ήδη από το 1605 οι Σκούρτα συμμετείχαν σε μια άλλη φορολογία 
που επιβάρυνε τους ορθοδόξους της Θεσσαλονίκης, ένα είδος στρατιωτικού αντιση-
κώματος, με το οποίο εξαγοραζόταν η αγγαρεία της φρούρησης του παραθαλάσσιου 
τείχους. Το έτος εκείνο οι Σκούρτα χρεώθηκαν με το ήμισυ του εν λόγω αντισηκώ-
ματος, αλλά μόνον το 1650 -45 ολόκληρα χρόνια μετά- φαίνεται ότι χρεώθηκαν με 
τους φόρους αβαρίζ.

Η παρουσία των Σκούρτα προκύπτει και από ένα άλλο οθωμανικό τεκμήριο, που 
μας είναι γνωστό από την περίληψή του. Πρόκειται για την φορολογική απογραφή 
του έτους 1613 (mufassal TT#273), η οποία κατέγραψε 561 χριστιανικά νοικοκυριά 
(hâne) και 982 müccerred (ενηλίκους άγαμους άρρενες). Ο αριθμός των νοικοκυριών 
είχε ελαττωθεί κατά το ήμισυ σε σύγκριση με το έτος 1530, αλλά ο αριθμός των αγά-

4 Αυτόθι, σ. 133-134: «χάριν εμπορίας ελθόντων».
5 Αυτόθι: «μη μονίμως διαμενόντων». βλ. και σ. 148: «σποραδικώς εγκατασταθέντες».
6 Όπως προκύπτει από το γεγονός ότι οι Σκούρτα πλήρωναν τόσο φόρο όσο και οι μόνιμοι κάτοικοι. 
7 Για τη φορολογία αυτή βλ. H. Inalcik, «Military and Transformation in the Ottoman Empire, 1600-

1700”, Archivum Ottomanicum VI (1980), σσ. 283-337, ειδικώς σσ. 313-317. βλ. Επίσης τις ειδικές μελέτες 
Süleyman Demirci, “Avariz and Nüzul Levies in the Ottoman Empire: An Assessment of Tax Burden on 
the Tax-paying Subjects; a Case Study of the Province of Karaman, 1628-1700,” Ercives üniversitesi So-
syal Bilimler Enstitüsü Dergisi [Journal of Institute of Social Sciences] 11 (2001), σσ. 293-308. του ιδίου, 
“Iltizam (tax-farming) in the Avâriz-tax System: A Case Study of the Ottoman Province of Karaman, c. 
1650s-1700,” Erciyes üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [Journal of Institute of Social Sciences] 
12 (2002), σσ. 159-72.
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μων είχε εξαπλασιαστεί8 (βλ. πίνακα 2). Πιθανώς ο μεγάλος αριθμός αγάμων να είχε 
σχέση με την παρουσία των Σκούρτα, που ως «προσωρινοί» κάτοικοι δεν είχαν μαζί 
τις οικογένειές τους ή ήταν πράγματι άγαμοι. Σε συνδυασμό με τη μείωση του συ-
νολικού χριστιανικού πληθυσμού μεταξύ των ετών 1530-31 και 1613, η φορολογική 
σημασία των αγάμων ήταν πολύ μεγάλη.

Πίνακας 1. Αναλογική κατανομή των φόρων αβαρίζ, 1650-1775

Χρονολογία Γηγενείς Ορθόδοξοι % Σκούρτα % Μουσουλμάνοι % Εβραίοι %
Έως το 1650 33 0 33 33
1650-1688 25 12,5 25 37,5
1688-1731 25 25 25 25
1731 25 12,5 25 37,5
1775 25 25 25 25

Πηγή: Βασδραβέλλης, σσ. 148, 193-194, 295-296.

Πίνακας 2. Οι ορθόδοξοι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης, 1530-1613

1530 1567 1613 Πληθυσμός 
1530/1

Πληθυσμός 
1567/8

Πληθυσμός 
1613

Νοικοκυριά 1.047 482 561 5.235 2.410 2.805
Άγαμοι 136 1.243 982 136 1.243 982
Σύνολο 5.371 3.653 3.787

Πηγή: Lowry, 210. Delilbaşi, 70-71. (Ο πληθυσμός προκύπτει με βάση την υπόθεση ότι τα νοικοκυριά 
είχαν κατά μέσο όρο πέντε μέλη).

Ένα ακόμη φορολογικό κατάστιχο, το mufassal TT#186, περιλαμβάνει στοιχεία 
για τον πληθυσμό του 1567-689 και αποκαλύπτει ότι η μείωση του πληθυσμού και η 
παρουσία müccerred παρατηρείται ήδη από το έτος 1567-68. Στην πραγματικότητα, 
ο χριστιανικός πληθυσμός της Θεσσαλονίκης -τόσο ως σύνολο όσο και ως σύνθεση 

8 H. Lowry, “When Did the Sephardim Arrive in Salonica? The Testimony of the Ottoman Tax-Reg-
isters, 1478-1613”, στο Avigdor Levy (επιμ.), The Jews of the Ottoman Empire, Washington D.C. 1994, 
σ. 203-213, ειδ. 210.

9 Melek Delilbaşi, «Η Εγνατία οδός και η Θεσσαλονίκη κατά τον 16ο αιώνα», στο Elizabeth Zachari-
adou (ed.), The Via Egnatia Under Ottoman Rule (1380-1699), Halcyon Days in Crete II, A Symposium 
Held in Rethymnon, 9-11 January 1994; Crete University Press, Rethymnon 1996, 67-84.
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(νοικοκυριά και müccerred)- δεν παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των ετών 1567 και 
1613, ενώ διαφέρει ουσιωδώς μεταξύ των ετών 1530 και 1567. Αυτό σημαίνει ότι 
ίσως θα πρέπει να τοποθετήσουμε την έλευση των Σκούρτα στη Θεσσαλονίκη πριν 
ακόμη από το 1605, που όπως είδαμε ήταν το πρώτο έτος της εμφάνισής τους στις 
πηγές. Άλλωστε το έγγραφο του 1605 κάνει μνεία για τους «εν Θεσσαλονίκη εγκατε-
στημένους Σκούρτα», χωρίς να παρέχει κάποια ένδειξη για το χρόνο κατά τον οποίον 
εγκαταστάθηκαν. Με δεδομένη την απογραφή του 1567-68, λοιπόν, ο χρόνος αυτός 
θα πρέπει να τοποθετηθεί προς τα μέσα του 16ου αιώνα.

Οι άγαμοι ήταν συγκεντρωμένοι κυρίως στις συνοικίες Αχειροποιήτου (31%), 
Yeni Kilise (Νέα Εκκλησία: δεν έχει ταυτιστεί. ίσως η Υπαπαντή που ανακαινίσθηκε, 
12%) και Meman-i Cedid (ίσως η συνοικία του Αγίου Μηνά και η εκτός των τειχών 
«νέα» [cedid] συνοικία, 9%).

Το ότι οι Σκούρτα δεν κατοικούσαν μόνιμα στη Θεσσαλονίκη αναφέρεται ρητά 
σε φερμάνι του 1718, όχι με την έννοια της περιγραφής του παρόντος, αλλά μιας 
παλαιότερης κατάστασης: δηλαδή επειδή οι Σκούρτα δεν κατοικούσαν μόνιμα στη 
Θεσσαλονίκη, οι γηγενείς χριστιανοί επιβαρύνονταν και με το μερίδιό τους. Το ίδιο 
έγγραφο, όμως, κάνει λόγο για μεταγενέστερη αύξηση του αριθμού των χριστιανών, 
πιθανή ένδειξη ότι οι Σκούρτα άρχισαν σιγά-σιγά να κατοικούν μόνιμα ή εν πάση 
περιπτώσει να φορολογούνται στη Θεσσαλονίκη.10 Από φερμάνι του 1731 προκύπτει 
ότι οι γηγενείς ορθόδοξοι ισχυρίζονταν ότι ήδη οι Σκούρτα είχαν αποχωρήσει από την 
πόλη, εκτός από ελάχιστους, και για το λόγο αυτό οι γηγενείς επιβαρύνονταν και με 
το μερίδιο των Σκούρτα.11 Σαράντα τέσσερα χρόνια αργότερα επιβλήθηκε και πάλι 
στους Σκούρτα υψηλότερο μερίδιο στο φόρο αβαρίζ, ενέργεια που φαίνεται να μην  
έχει νόημα, αν πράγματι είχαν αποχωρήσει οριστικά από την πόλη πριν από τέσσερις 
και πλέον δεκαετίες. Δεν αποκλείεται όμως να επρόκειτο απλώς για ένα πρόσχημα, 
προκειμένου να συντελεστεί η ανακατανομή του φορολογικού βάρους εις βάρος της 
χριστιανικής κοινότητας.

Στις τοπικές πηγές διαθέτουμε μια και μόνη μαρτυρία προσωνυμίου που να θυμίζει 
τους Σκούρτα. Πρόκειται για τον «Κωνσταντή σκούρτο» ο οποίος κατοικούσε το έτος 
1792 «εις μητρόπολιν»12. Δεν αποκλείεται βέβαια να ονομάστηκε έτσι διότι ήταν βρα-
χύσωμος (σε βλάχικο μάλλον γλωσσικό περιβάλλον), αν και το προσωνύμιο αυτό δεν 
απαντά σε κανένα γνωστό φορολογικό ή άλλο κατάλογο. Το 1822 συναντούμε στον 

10 Βασδραβέλλης, σσ. 133-134.
11 Αυτόθι, σ. 191.
12 Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, άτιτλος κώδικας της ορθόδοξης χριστιανικής κοινότητας Θεσσαλο-

νίκης (ανέκδοτος).
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κώδικα της μονής Βλατάδων τη χήρα του, τη «Γιαννού Σκούρτα χήρα του μακαρίτου 
Κωνσταντή», η οποία αγόρασε ένα σπίτι στην περιοχή της μονής της Παναγίας Λα-
γουδιανής.13 Ο τρόπος που αναφέρεται το προσωνύμιο υποδηλώνει μάλλον γεωγρα-
φική προέλευση (η συνηθισμένη διατύπωση θα ήταν: η Γιαννού χήρα του μακαρίτη 
Κωνσταντή Σκούρτα). Καθώς η Γιαννού είχε μόνον κόρη και όχι γιο, το προσωνύμιο 
δεν διατηρήθηκε.14 Αλλά για ποιο λόγο να διατηρηθεί το προσωνύμιο Σκούρτος σε 
μία μόνον οικογένεια, αν είχε απομείνει ένας αριθμός Σκούρτα στην πόλη; Η απάντη-
ση που μπορούμε να δώσουμε είναι είτε ότι δεν πρόκειται για γεωγραφικό αλλά για 
ανθρωπομορφικό προσωνύμιο (δηλαδή ο Κωνσταντής ήταν βραχύσωμος) είτε ότι ότι 
ο Κωνσταντής -και στη συνέχεια η χήρα του- ήταν οι μοναδικοί Σκούρτα στις γει-
τονιές που κατοίκησαν, πρώτα τη Μητρόπολη και μετά τη Λαγουδιανή. Αν υπήρχαν 
δηλαδή άλλοι Σκούρτα, θα διέμεναν σε διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης.

Δεν λησμονούμε βέβαια ότι η ονομασία απαντά σε οθωμανικά έγγραφα και ότι 
στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε πώς ονόμαζαν οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης 
τους ομόθρησκούς τους από τα «Άγραφα». Δεν πρέπει να αποκλειστεί η περίπτωση η 
λέξη «Σκούρτα» να είναι παραφθορά της λέξης «σκουτέρης» (scutar στη βλαχική) που 
σημαίνει τον κτηνοτρόφο. Ένας αριθμός κατοίκων της Θεσσαλονίκης ασχολούνταν με 
την κτηνοτροφία. Δεν είναι απίθανο, οι «Σκούρτα» να ήταν κτηνοτρόφοι που διαχείμα-
ζαν στη Θεσσαλονίκη και τα πέριξ και έπειτα επέστρεφαν στους ορεινούς τόπους τους. 
Η εποχικότητα αυτή θα ερμήνευε και την αμηχανία των πηγών, που δεν μας επιτρέπουν 
να καταλάβουμε πότε οι Σκούρτα κατοικούσαν στην πόλη και πότε όχι.

Φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά
Το δεύτερο δεδομένο για τον εποικισμό της Θεσσαλονίκης με ορθόδοξο χριστιανι-

κό πληθυσμό προέκυψε από την ανάλυση των φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών των 
ορθόδοξων χριστιανών της Θεσσαλονίκης, όπως περιλαμβάνονται στο φορολογικό 
κατάστιχο του 1831/35, το οποίο εκδόθηκε από τον Β. Δημητριάδη15, ενώ είχε ήδη 
δημοσιευτεί η παρουσίαση και ο σχολιασμός του από τη Μερόπη Αναστασιάδου16. Οι 

13 Σοφία Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου, Το νομικό καθεστώς των αφιερωμάτων-βακουφίων στα πλαίσια 
του οθωμανικού εμπράγματου δικαίου (15ος-19ος αι.), διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Νομικής, ηλε-
κτρονική τοποθεσία http://thesis.ekt.gr/10683, σ. 261-262.

14  Αυτόθι, σ. 262.
15  Β. Δημητριάδης, Θεσσαλονίκη: Τα χρόνια της παρακμής, Θεσσαλονίκη 1997.
16  Meropi Anastassiadou,  «Yanni, Nikola, Lifder et les autres.. Le profil démographique et sociopro-

fessionnel de la population orthodoxe de la Salonique à la veille des Tamzimat”, Südost-Forschungen, 53 
(1994), ειδ. σ. 121.
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φορολογικοί γραφείς, για να βοηθούνται ίσως στην ταυτοποίηση των φορολογουμέ-
νων, κατέγραφαν το χρώμα του μουστακιού κάθε ενός. Είναι ενδιαφέρον ότι γειτο-
νικές χριστιανικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές 
στη συχνότητα εμφάνισης των πιθανών τιμών της μεταβλητής του χρώματος της τρι-
χοφυΐας  (καστανό, ξανθό). Παράδειγμα, οι δύο συνεχόμενες ενορίες Παναγούδας και 
Υπαπαντής (βλ. πίνακα 3).

Πίνακας 3. Το χρώμα του μουστακιού στις ενορίες Παναγούδας και Υπαπαντής, 
1830/35 (αναλογία επί τοις εκατόν)

Χρώμα Παναγούδα Υπαπαντή
Μαύρο (kara, siyah) 54,6 17,0
Γκρίζο (kir) 21,8 23,9
Καστανό (kumral) 12,5 19,6
Ξανθό (sarı) 18,7 37,6
Σπανοί 0 1,7

Πηγή: Anastasiadou, ό.π., 121.

Δεν επιδέχεται αμφιβολία ότι, αν και συνεχόμενες -χωρίς φυσικά όρια- οι δύο 
αυτές ενορίες εμφανίζουν διαφοροποίηση ως προς τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά 
των κατοίκων τους, αφού οι μελαχρινοί υπερείχαν στην Παναγούδα με 55% ένα-
ντι 17% στην Υπαπαντή, ενώ οι ξανθοί υπερείχαν με 37,6% στην Υπαπαντή, έναντι 
18,7% στην Παναγούδα. Ανάλογες είναι οι διαφορές στις γεωγραφικά συνεχόμενες 
ενορίες της Μητρόπολης, της Νέας Παναγίας και του Αγίου Κωνσταντίνου17. Αν οι 
μεγάλες διαφορές στο χρώμα της τριχοφυΐας έχουν κάποια κληρονομική σχέση, είναι 
εμφανής η ύπαρξη δύο διαφορετικών ομάδων, γεωγραφικά χωρισμένων.

Αυτό το δεδομένο συνιστά ένδειξη -αν και όχι και απόδειξη- ότι οι ενορίες σχη-
ματίσθηκαν μετά από ομάδες νεοφερμένων διαφορετικής προέλευσης, οι οποίες 
εγκαταστάθηκαν στους χώρους εγκαταλειμμένων μοναστηριών18. Ανάλογη διαδικα-

17 Οι μελαχρινοί επικρατούσαν στην Νέα Παναγία με 55,7% έναντι 25,6% στη Μητρόπολη. Οι κα-
στανοί ήταν 30,4% στη Μητρόπολη έναντι 11,7% στην Νέα Παναγία. Ο Άγιος Κωνσταντίνος -που χώριζε 
την Νέα Παναγία από την Υπαπαντή- εμφανίζει πόλωση μεταξύ ξανθών (που επικρατούσαν στην Υπαπα-
ντή) και μελαχρινών (που επικρατούσαν στην Νέα Παναγία). Anastassiadou, ό.π. 

18 Σχεδόν όλες οι ενορίες δημιουργήθηκαν πάνω σε διαλυμένα μοναστήρια. Ενδεικτικές είναι οι ονο-
μασίες Kebir Manastir, Yanιk Manastir, Kizlar Manastir, Tavsan Manastir, Cavus Manastir των αντίστοιχων 
ενοριών Νέας Παναγίας, Αγίου Μηνά, Αγίας θεοδώρας, Παναγίας Λαγουδιανής και Μονής Βαλτάδων (το 
μοναδικό μοναστήρι που διατηρήθηκε). Από τις άλλες εκκλησίες, ο Άγιος Αθανάσιος, η Υπαπαντή και 
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σία σημειώθηκε στις άλλες δύο μεγάλες θρησκευτικές κοινότητες της Θεσσαλονί-
κης και δεν υπάρχει λόγος να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να συνέβη το ίδιο και 
στους ορθόδοξους χριστιανούς19. Δεν διαθέτουμε προς το παρόν άλλα στοιχεία που 
να ενισχύουν αυτήν την υπόθεση, αλλά η κρατική μέθοδος συστηματικού εποικισμού 
(sürgün) εφαρμοζόταν τουλάχιστον τον 16ο αιώνα και πρέπει να θεωρείται βέβαιο 
πως η ορθόδοξη χριστιανική κοινότητα εμπλουτίσθηκε με πληθυσμιακές εισροές από 
άλλες περιοχές. 

Πίνακας 4. Χριστιανικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης20

Συνοικίες 1567-68 Αντίστοιχες ενορίες 19ου αιώνα
Ahiropit Άγιος Αθανάσιος
Ayo Dimitri Δεν υπήρχε
Hirise Δεν υπήρχε
Londarino Cedid Δεν αντιστοιχεί
Aslan Mermeri Cedid Δεν αντιστοιχεί. Ίσως Μητρόπολη
Panarit Δεν αντιστοιχεί
Aya Sofia Cedid Δεν αντιστοιχεί. Ίσως Αγία Θεοδώρα / Kizlar Manastir
Meman-I Cedid Άγιος Μηνάς
Yeni Kilise Δεν αντιστοιχεί. Ίσως Υπαπαντή
Kalasioğlu Δεν αντιστοιχεί

Hipodrum Άγιος Κωνσταντίνος, Υπαπαντή
Lefkopilo Δεν αντιστοιχεί

Η υπόθεση ότι οι ενορίες του 19ου αιώνα απηχούσαν νεότερη πραγματικότητα 
ενισχύεται από την αντιπαραβολή τους με τις χριστιανικές συνοικίες που καταγράφο-
νται το έτος 1567. Μόνον 3-4 ενορίες μπορούν να αντιστοιχηθούν με κάποια ακρίβεια 
με τις συνοικίες του 16ου αιώνα, συνεπώς μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπήρχαν πα-
λαιότερες αντίστοιχες ενορίες. Σε δύο περιπτώσεις η αντιστοίχιση αποκλείεται, διότι 

κατά πάσα πιθανότητα η Μητρόπολη και ο Άγιος Υπάτιος υπήρξαν, επίσης, μοναστήρια. Μόνον για τον 
Άγιο Κωνσταντίνο και τον Άγιο Νικόλαο δεν διαθέτουμε ειδήσεις μοναστηριακού παρελθόντος.

19 Βλ. τη σχετική επιχειρηματολογία και βιβλιογραφία στο Ε. Χεκίμογλου, “Η πρόοδος της τοπικής 
ιστοριογραφίας ως προς το ζήτημα της πολύ-πολιτισμικής συνύπαρξης στη Θεσσαλονίκη (1430-1924)”, 
«Εμείς» και οι «άλλοι», αναφορά στις τάσεις και τα σύμβολα, Αθήνα 1999: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών, 339-348.

20 Delilbaşi, ό.π. Βλ. και Ε. Χεκίμογλου, «ΤΤ 186: Η φορολογική και πληθυσμιακή απογραφή της 
Θεσσαλονίκης του έτους 1567-1568. Βιβλιοκρισία», Θεσσαλονικέων Πόλις 16 (2004), 176-183.
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στις περιοχές Αγίου Δημητρίου και Χρυσής του 1567, δεν υπήρχαν ενοριακοί ναοί 
στον 19ο αιώνα. Σε άλλες περιπτώσεις (Μητρόπολη, Νέα Παναγία) είμαστε σχεδόν 
βέβαιοι ότι οι ενορίες δημιουργήθηκαν κατά τον 17ο και τον 18ο αιώνα αντίστοιχα. 

Τα ίχνη των ονομάτων
Η βασική υπόθεση της παρούσας έρευνας είναι ότι, αν πραγματοποιήθηκαν μαζι-

κές εισροές ορθοδόξων χριστιανών στη Θεσσαλονίκη, τότε θα άφησαν τα ίχνη τους 
πάνω στα ονόματα των κατοίκων. Αν υπήρξαν τέτοια ίχνη, τότε μπορούμε να τα εντο-
πίσουμε με τη στατιστική επεξεργασία των ονομάτων. Η εμφάνιση νέων ονομάτων 
και η εξαφάνιση παλαιοτέρων είναι σοβαρή ένδειξη για την εγκατάσταση νέου πλη-
θυσμού. 

Από τις γνωστές εκδομένες και ανέκδοτες πηγές μας καταρτίσαμε τρεις μεγάλους 
καταλόγους χριστιανών κατοίκων της Θεσσαλονίκης που χρονολογούνται από το 1500 
μέχρι το 1800 περίπου, συνεπώς καλύπτουν το επίμαχο χρονικό διάστημα 1567-1775 
της εμφάνισης των Σκούρτα. Ο πρώτος κατάλογος [εφεξής τ. 1500] προέρχεται από 
κολοβό mufassal, το οποίο δημοσίευσε η Β. Cvetkova της Βουλγαρικής Ακαδημίας 
Επιστημών και στη συνέχεια τμήμα του επανέκδωσε  διορθωμένο ο Β. Δημητριάδης. 
Οι εκδότες του χρονολόγησαν το κατάστιχο στο πρώτο τέταρτο του 16ου αιώνα, αλλά 
το περιεχόμενό του κατεβάζει τη χρονολογία πριν από το 1502, ίσως και στα τελευ-
ταία χρόνια του 15ου αιώνα.21 Συνολικά το τ. 1500 περιλαμβάνει 1.310 πρόσωπα. Ο 
δεύτερος κατάλογος [εφεξής τ. 1700] σχηματίσθηκε από δύο πηγές: έναν κατάλογο 
ονομάτων παντοπωλών και των αμπατζήδων -ζώντων και κεκοιμημένων- των αρχών 
του 18ου αιώνα22 και έναν κατάλογο προσώπων που αναφέρονται σε κτηματολο-
γικές πράξεις στα τέλη του 17ου αιώνα23. Συνολικά η πηγή τ. 1700 περιλαμβάνει 

21 Fontes Turcici Historiae Bulgaricae, ΧVΙ-ΙΙΙ, (editit et comentarium fecit Bistra A. Cvetkova), 
«Fragment de registre détaille des habitants de Salonique, datant du début du XVIe s.». Izvori za Bulgar-
skata Istorija, 16: Turski Izvoru za Bulgarskata Istorija, III (=Faksimileta), [Πηγές Βουλγαρικής Ιστορίας, 
16: Τουρκικές Πηγές Βουλγαρικής Ιστορίας], Sofijia (Bulgarska Akademija na Naukite), 1972, 383-405. Β. 
Δημητριάδης, „O Κανουναμέ και οι χριστιανοί κάτοικοι της Θεσσαλονίκης γύρω στα 1525”, Μακεδονικά 
1979, 328-395. Για την επαναχρονολόγηση βλ. Ε. Χεκίμογλου, «Η τύχη των κατοίκων της συνοικίας Αγίου 
Δημητρίου μετά το 1478. Απόπειρα χρονολόγησης του ‘Κανουναμέ των αρχών του 16ου αιώνα’ βάσει του 
περιεχομένου του», Θεσσαλονικέων Πόλις 11 (Σεπτέμβριος 2003), 99-107). του ιδίου, «Συμπληρωματικά 
στοιχεία για τη χρονολόγηση του «κανουναμέ» της Θεσσαλονίκης», Θεσσαλονικέων Πόλις 12 (Δεκέμβρι-
ος 2003) 175-177.

22 Κ. Σπανός, «Τα ονόματα των παντοπωλών και των αμπατζήδων της Θεσσαλονίκης στον κώδικα 8 
της μονής «Άγιος Στέφανος» των Μετεώρων (1714-1725», Μακεδονικά 26 (1987-88) 230-241.

23 Ο κατάλογος συντάχθηκε από τον γράφοντα από μεταφρασμένα οθωμανικά έγγραφα της περιόδου 
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422 πρόσωπα. Ο τρίτος κατάλογος προέρχεται από το ανέκδοτο λογιστικό κατάστιχο 
της ορθόδοξης χριστιανικής κοινότητας Θεσσαλονίκης που συντάχθηκε στην περί-
οδο 1792-1796 (εφεξής τ. 3), από το οποίο καταγράφτηκαν τα ονόματα των μελών 
τριών μεγάλων συντεχνιών (γουναράδων24, αμπατζήδων και μισιρτζιασλήδων25) και 
όσων δεν ανήκαν σε συντεχνίες (παρακεντέδες), συνολικά 517 πρόσωπα.26 Ο αριθμός 
αυτός αντιστοιχεί περίπου σε ποσοστό 25% των ενήλικων αρρένων ορθοδόξων της 
Θεσσαλονίκης. Αφού οι πολυτυπίες διορθώθηκαν και τα υποκοριστιακά ανάχθηκαν 
σε βαπτιστικά (π.χ. το Μαλάκης καταγράφτηκε ως Μανόλης, το Δήμος ως Δημήτριος 
κ.λπ.), η γενική εικόνα που προέκυψε ήταν η εξής (πίνακας 5):

Πίνακας 5. Βαπτιστικά ονόματα Θεσσαλονικών 1500-1800. Σύνοψη

Χρονολογία Άτομα Ονόματα Συντελεστής Gini
1500 1.310 137 0,74
1700 422 89 0,60
1800 517 94 0,59

Ο συντελεστής Gini -που σημειώνεται στην δεξιά στήλη του πίνακα 5- είναι απλό 
μέτρο άνισης κατανομής και παίρνει τιμές μεταξύ 0 και 1. Στη συγκεκριμένη περίπτω-
ση ο συντελεστής μετρά την πόλωση/διασπορά των ονομάτων. Αν όλοι οι κάτοικοι 
είχαν το ίδιο όνομα, ο συντελεστής θα ήταν ίσος με 1. Αν ο καθένας είχε ξεχωριστό 
όνομα, ο συντελεστής θα ήταν ίσος με μηδέν. Η εξέλιξη του συντελεστή στη μακρά 

1695-1697: Κίρκη Γεωργιάδου-Τσιμίνο (μετάφραση-σχολιασμός), «Οθωμανικές πηγές. Έγγραφα από το 
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας. Τέλη 17ου αιώνα», στο Χαράλαμπος Παπαστάθης & Ευάγγελος Χεκίμο-
γλου (επιμ.), Η Οθωμανική Περίοδος, τόμος Β1 στη σειρά Ιστορία της Επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλο-
νίκη, Θεσσαλονίκη 2004. Λήφθηκαν υπόψη και ονόματα που περιλαμβάνονται σε μικρό αριθμό εγγράφων, 
που μετέφρασε η Κίρκη Γεωργιάδου, αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν στην ανωτέρω έκδοση.

24 Βλ. Ε. Χεκίμογλου, «Οι συντεχνίες στη Θεσσαλονίκη: Η περίπτωση των γουναράδων», Θεσσαλο-
νίκη και Φιλιππούπολη σε παράλληλους δρόμους, Ιστορία, τέχνη, κοινωνία (18ος-20ος αιώνας), Πολιτιστι-
κή Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 2000, 477-500

25 Ε. Χεκίμογλου, “Η χριστιανική συντεχνία των εμπόρων της Αιγυπτιακής Αγοράς της Θεσσαλονί-
κης στα τέλη του 18ου αιώνα», Διεθνές επιστημονικό συμπόσιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσα-
λονίκης Θεσσαλονίκη, Επαγγέλματα, παραγωγή-εμπόριο, κοινωνική ζωή, 18ος-20ος αιώνας, Θεσσαλονίκη 
1998, 135-146.

26 Για την επεξεργασία των προσωνυμίων στις ομάδες αυτές βλ. E. Hekimoglou, «Surnames of the 
Christian Inhabitants of Thessaloniki in the Late Eighteenth Century», Χαριστήριον τω Παναγιωτάτω Μη-
τροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Παντελεήμονι επί τη συμπληρώσει εικοσαετούς εν Θεσσαλονίκη ποιμαντορίας 
(1974-1994), Ι. Μ. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1994, 885-898. αναδημοσίευση στα ελληνικά: «Προσω-
νύμια των Χριστιανών της Θεσσαλονίκης στα τέλη του 18ου αιώνα», Γρηγόριος ο Παλαμάς 756 (Ιανουά-
ριος-Φεβρουάριος 1995) 109-119.



54 Ευάγγελος Χεκίμογλου

περίοδο (βλ. πίνακα 5) δείχνει ότι η έντονη πόλωση των ονομάτων μειώθηκε, προφα-
νώς διότι χρησιμοποιήθηκαν νέα βαπτιστικά ονόματα που εκτόπισαν τα καθιερωμένα 
κατά τον 16ο και 17 αιώνα. Αυτό προκύπτει και από τον αναλυτικό πίνακα (βλ. πα-
ράρτημα), όπου καταγράφεται το σύνολο των 220 ονομάτων που απαντούν στην εξε-
ταζόμενη περίοδο. Από τα 220 αυτά ονόματα, στα τέλη του 18ου αιώνα απαντούσαν 
στον πληθυσμό του δείγματος μόνον τα 96, ενώ τα υπόλοιπα 124 είχαν εκλείψει. Από 
τα 96 ονόματα που απαντούσαν, τα 37 εμφανίζονταν μόνον μία φορά. Συνεπώς, στα 
τέλη του 18ου αιώνα  μόνον 57 ονόματα εμφανίζονταν περισσότερες από μία φορά. 
Αντίστοιχα, το 1500 απαντούσαν στη Θεσσαλονίκη 135 χριστιανικά ονόματα, από τα 
οποία τα 71 εμφανίζονταν περισσότερες από μία φορά.

Μια πρώτη ένδειξη για τις μεταβολές παρέχουν τα πιο συνηθισμένα ονόματα, που 
απαντούν σε όλες τις εποχές (Αντώνιος, Γεώργιος, Δημήτριος, Ιωάννης, Κωνσταντί-
νος, Μανόλης, Νικόλαος, Παναγιώτης). Ο πίνακας 6 περιλαμβάνει τα συνηθέστερα 
ονόματα και την αναλογική συχνότητά τους στα τρία εξεταζόμενα χρονικά σημεία. 
Για μερικά ονόματα, η συχνότητα διαφέρει σημαντικά στις τρεις στήλες του πίνακα. 
Το όνομα Δημήτριος φαίνεται ότι ήταν συνηθέστατο στους γηγενείς, αλλά στη συνέ-
χεια η συχνότητά του υποχώρησε κάτω από το μισό. Αυτό δείχνει ότι οι νέοι κάτοικοι 
συνήθιζαν το συγκεκριμένο όνομα σε μικρότερο βαθμό από ό,τι οι παλαιοί κάτοικοι. 
Επίσης, μικρή σταδιακή υποχώρηση δείχνει και το όνομα Ιωάννης.

Πίνακας 6. Τα συνηθέστερα ονόματα και η συχνότητα εμφάνισής τους

ΟΝΟΜΑ  1500  1700  1800
Δημήτριος 17% 7% 8%
Ιωάννης 12% 10% 9%
Γεώργιος 8% 7% 8%
Μανόλης 6% 4% 5%
Νικόλαος 6% 2% 7%
Κωνσταντίνος 4% 4% 6%
Αντώνιος 1% 1% 3%
Παναγιώτης 1% 3% 3%

 
Υπήρξαν όμως και ονόματα του 15ου αιώνα, τα οποία χάθηκαν εντελώς στη συ-

νέχεια, όπως τα εξής 44: Αγαπητός, Αληθινός, Αντριανός, Απόστολος, Αργυρός, Βα-
σίλειος, Βασιλικός, Γεράτος, Γκίνης, Δόικος, Κόλος, Λάζαρος, Λαμπρινός, Μάλκος, 
Μάνθος, Μαρίνος, Μάρκος, Μαυρής, Μονομάχος, Μπογντάν, Νικηφόρος, Νοβάκ, 
Ντόμπρη, Παναγιώτης, Παρασκευάς, Πέγιος, Πολίτης, Ράικος, Ράλλης, Ραντοσλάβ , 
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Ρούσος, Σάνης, Σαραντινός/Σαράντης, Στάγκος, Στάικος, Στάλιος, Σταυρινός, Στρα-
τής, Στυλιανός, Συναδινός, Τρανός, Φραντζής, Φωκάς, Φώτιος.

Αντίθετα, εμφανίστηκαν στη συνέχεια τα εξής είκοσι ονόματα που πρέπει να συνή-
θιζαν οι νέοι κάτοικοι, όχι όμως και οι γηγενείς: Αργύρης, Αστέριος, Βασίλειος, Γιοβάν, 
Γούσιος, Γούτας, Γραμμένος, Γρηγόριος, Διαμαντής, Θεολόγης, Κυπαρίσσης, Λάσκα-
ρης, Μάρκος, Πανταζής, Πολυζώης, Πολυχρόνης, Σταύρος, Στογιάν, Τρογιάν.

Τέλος, διακρίνουμε μια τέταρτη ομάδα βαπτιστικών ονομάτων, τα οποία επέ-
δειξαν μακροχρόνια αντοχή, από τον 15ο ως τον 19ο αιώνα, και τα οποία πιθανώς 
δείχνουν τη συνέχεια των παλαιών κατοίκων μέσα στον χρόνο: Άγγελος, Αλέξιος, 
Ανδρόνικος, Απόστολος, Δούκας, Θεόδωρος, Θωμάς, Κυριάκος, Μιχαήλ, Σταμάτιος, 
Φίλιππος και Χριστόδουλος.

Γεωγραφική διασπορά
Η εξέταση των ονομάτων επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι νέες πληθυσμιακές ομά-

δες εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη και προστέθηκαν στους γηγενείς. Ο εντοπι-
σμός των «νέων» ονομάτων στις συνοικίες του 19ου αιώνα θα είναι η συνέχεια της 
παρούσας μελέτης. Έλεγχος σε δείγμα 10% έδειξε ότι η γεωγραφική διασπορά των 
ονομάτων της δεύτερης και τρίτης ομάδας στις συνοικίες της Θεσσαλονίκης κατά τον 
19ο αιώνα δεν χαρακτηρίζεται από ουσιώδεις διαφορές, με εξαίρεση τον Άγιο Αθανά-
σιο, όπου τα «παλαιά» ονόματα επικρατούσαν έναντι των «νέων», σε αναλογία 2:1. 
Αντίθετα, στον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Υπάτιο, τα νέα ονόματα επικρατούσαν με 
αντίστοιχη αναλογία έναντι των παλαιών. Αυτή η διαφοροποίηση είναι η βάση για τη 
συνέχιση της έρευνας. 

Παράρτημα
Βαπτιστικά ονόματα ορθοδόξων χριστιανών της Θεσσαλονίκης το 1500 (δείγμα 

100% του πληθυσμού), το 1700 (δείγμα άγνωστης βαρύτητας) και το 1800 (δείγμα 
περίπου 25% του πληθυσμού)

ΟΝΟΜΑ 1500 1700 1800

Αβραάμ 1   
Αββάκης   1
Αβραμπεκής  2 1
Αγαπητός 3   
Άγγελος 7 7 8

ΟΝΟΜΑ 1500 1700 1800

Αθανάσιος 8 10 9
Ακριβός  1  
Αλεξανδρής  1 2
Αλέξιος 9 12 2
Αληθινός 2 3  
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ΟΝΟΜΑ 1500 1700 1800

Αμβρόσιος 1   
Αναστάσιος 7  13
Ανδρόνικος 9  3
Αντρέας 19 3 1
Αντριανός 2 1  
Αντώνιος 8 6 16
Απόστολος 5 19 6
Αργύρης  2 10
Αργυρόπουλος  2  
Αργυρός 5   
Αρίσταρχος  2  
Αρμάγος  2  
Αρσένιος   1
Ασάν 1   
Αστέριος  8 8
Αύγουστος 1   
Αυξέντης  1  
Βασίλειος 2 5 4
Βασιλικός 4 2  
Βασιλονίτης 1   
Βλαδισλάβ 1   
Βούλτζιος   1
Γεβράσιος 1   
Γεράκης  1  
Γεράτος 2   
Γεώργιος 110 30 39
Γιακουμής 1 2 1
Γιοβάν  5 3
Γκίνης 3   
Γκόσιος   1
Γούσιος   4
Γούτας 1  5
Γραμμένος  1 3

ΟΝΟΜΑ 1500 1700 1800

Γρηγόριος   6
Δέλιος   1
Δέλκος 1   
Δημήτριος 228 28 39
Διάκος  2  
Διαμαντής  4 12
Δόικος 4   
Δότιμος 1   
Δούκας 10 2 4
Ελευθέρης 1   
Ευθύμιος   1
Ευστάθιος  1  
Ζαφείρης  6 1
Ζάχος  3 2
Ζλάτος  1  
Ζουγρουκάλης  1  
Ηλίας   1
Θεμελής   2
θεοδόσης  1 2
Θεόδωρος 71 14 11
Θεολόγης  6 6
Θεοχάρης  1 2
Θωμάς 11 2 4
Ιλκό 1   
Ιστακοβαρντίν 1   
Ίτζιος   1
Ιωάννης 153 41 45
Ιωάσαφ  1  
Κάλλιστος 1   
Καλοηθής  2 1
Κάμενετς 1   
Κανάκης  1 1
Καστρίτσης  2  
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ΟΝΟΜΑ 1500 1700 1800

Κατάκαλος 1   
Κόλος 3   
Κομνηνός 3 3  
Κοσμάς 1   
Κόσο 1   
Κουκούλης   2
Κρήτος   1
Κυπαρίσσης   3
Κυριάκος 47 7 2
Κύρος / Κυρίτσης 1 2  
Κωνσταντίνος 47 16 29
Λάζαρος 2  1
Λάμπος/Λάμπρος  2  
Λαμπρινός 4   
Λαρέζος   1
Λάσκαρης  1 5
Λιόλιος 1   
Λονταρινός 1   
Λουκάς 1   
Λουλούδης   1
Μακιός 1   
Μαλίνγκος   1
Μάλκος 2   
Μανέστρος 1   
Μάνθος 2 1  
Μανόλης 82 16 27
Μαντούσιος   1
Μάρανος   1
Μαργαρίτης   2
Μαρίνος 2   
Μάρκος 2 4 4
Μαυρής 2   
Μαυρουδής  2 1

ΟΝΟΜΑ 1500 1700 1800

Μελαχρινός 1   
Μέλκος 1   
Μηλίνης 1   
Μήλιος   1
Μηνάς 1  1
Μιλώσης 1   
Μιχαήλ 69 11 8
Μονομάχος 2   
Μόσχος  4 2
Μουζάκης 1   
Μπαλάσης  1  
Μπαχαντινούρ 1   
Μπογντάν 3   
Μπόικος 1 2 1
Μπόνο 1   
Μπουρουντάν 1   
Νάστος   1
Νέστωρ 6  1
Νικήτας 1   
Νικηφόρος 2   
Νικόδημος 1   
Νικόλαος 74 8 36
Νοβάκ 2   
Νουβάσιος  1  
Ντογάν 1   
Ντομένικος 1   
Ντόμκο 1  1
Ντόμπρη 2   
Ντόνο 1   
Όμηρος 1   
Ορέστης 1   
Ουρανός 1   
Παλαιολόγος 1   
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ΟΝΟΜΑ 1500 1700 1800

Παναγιώτης 5 11 17
Πανταζής   3
Παρασκευάς 18  1
Παρίσης  5  
Πασχάλης  2  
πάτκος   2
Παύλος 6 2 2
Πέγιος 20   
Περικλής 1   
Περπερής 1   
Πέσος 1   
Πέτκος 1 2  
Πέτρος 14 5 10
Πολίτης 5   
Πολύζος/ Πολυζώης  12  4
Πολυχρόνης   3
Πούλιος  1 2
Ράδος   1
Ράικος 5   
Ράλλης 7   
Ραντοσλάβ 4   
Ρίζος  3 2
Ρούσος 2   
Σάββας  1  
Σάνης 7   
Σαραντινός/Σαράντης 3 1  
Σερέτης 1   
Σερμπάνος   1
Σιάσινος 1   
Σίμος 8 2  
Σοφρώνιος 1   
Σπαντωνής  2  
Σπύρος  1  

ΟΝΟΜΑ 1500 1700 1800

Στάγκος 7   
Στάθης 1   
Στάικος 4   
Στάλιος 2   
Σταμάτης 21 3 5
Στασινός 1   
Σταυρινός 2   
Σταύρος   3
Στεριανός  1  
Στέφανος 12  1
Στογιάν 1 7 9
Στόικος  1  
Στρατής 2   
Στρέντσο 1   
Στυλιανός 2   
Συναδινός 6   
Συνώδης 1   
Συριανός 1   
Συρόπουλος 1   
Σφέτκος   1
Σωτήριος 1   
Τζανής 1   
Τζέλιος  1  
Τορνίκα 1   
Τρανός 7   
Τριαντάφυλλος  1  
Τρογιάν   3
Φάκας   1
Φάνης 1   
Φίλιππος 7 4 1
Φιλόξενος 1   
Φράγκος  3  
Φραντζής 2   
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Evanghelos Hekimoglou

Some Notes on the Christian names of the Orthodox population 
of Thessaloniki (15th-19th centuries)

Summary
This paper concerns the possible forced settlement (sürgün) of Orthodox Christian 

population in Thessaloniki, transferred from Pindos Mountains or elsewhere in the 
16th or 17th century. The existence of an Orthodox Christian group different from the 
native population is clearly testified by eight already published Ottoman documents. 
Additional indication that the dwellers of each neighborhood (mahale) had common 
origin (as it was the case with the Jewish Kehalim) is provided by the spatially 
diversified physiognomy (hair color), which is testified by 19th century data.

To provide additional elements on these questions, Christian male names, 
derived from three different sources (dated in 1500, 1700 and 1800 respectively), 
were registered and classified on the ground that the mass settlement of Christian 
newcomers in Thessaloniki would influence in the long-run the frequency of the first 
names. The appearance of new names and the disappearance of the older ones would 
be a serious indication that a mass newcomers’ settlement had taken place. Three lists 
of 2,249 Christian names (dated as already mentioned) were compiled from fiscal 
and guild registers. The multiple forms (nicknames etc) were reduced to the formal 
Christian name types (i.e. Demos to Demetrios) and the following result occurred:

Date Persons Names Gini coefficient 
1500 1.310 137 0,74
1700 422 89 0,60
1800 517 94 0,59

ΟΝΟΜΑ 1500 1700 1800

Φωκάς 4   
Φωτεινός 1   
Φώτης   1
Φώτιος 2   
Χαμαμύτης 1   

ΟΝΟΜΑ 1500 1700 1800

Χαριζάνης  1 2
Χαρίσης   2
Χαρίτος  1 1
Χριστόδουλος 21 4 8
Χρίστος  13 14
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Gini coefficient (G) is a measure of statistical dispersion, which can range from 
0 to 1. If all the dwellers had a common name, G=1. If each dweller had his own 
name, G=0. In the long-run G fell from 0.74 in 1500 to 0.60 in 1700 and subsequently 
remained unchanged for a century. This is an indication that new Christian names 
were imported and used in the 16th and 17th c. but not later.

The 2.249 persons were recognized by 220 names. In the end of the 18th c. 96 
names were still in use (only 57 with frequency > 1), while the rest 124 disappeared. 

The registered 220 names were divided in four categories. The first category 
includes the common names (i.e. Georghios, Demetrios, Ioannes etc.), which remained 
in use during the whole period, although with varying frequency. The second category 
includes names which were registered in the late 15th century, but subsequently 
vanished. The third category includes names which were not registered in 1500, an 
indication that they were used by the newcomers. The fourth category includes the 
“withstanding” names, registered in all three sources in use, which may reflect the 
traces of the old dwellers.

As a conclusion, the whole analysis confirms the hypothesis that new groups of 
Christian population settled in Thessaloniki. The next step is to trace the “new” and 
the “old” names in the 19th tax registers of the guilds and the mahale of the city.



 

Στέφανος Κορδώσης

Μερικές παρατηρήσεις πάνω στην έννοια και στις διαστάσεις 
του ονόματος «Τούρκος- Τούρκοι, Τουρκικός». 

Μια ιστορικό-πολιτική διερεύνηση





Η παρούσα ανακοίνωση είναι μια συγκέντρωση πρώτων παρατηρήσεων και αρ-
χικών συμπερασμάτων έρευνας πάνω στο νόημα του εθνώνυμου «Τούρκος/Τούρκοι» 
και του επιθέτου «τουρκικός» σε λεξικά διαφόρων γλωσσών καθώς και σε γενικά 
έργα αναφοράς. Καταλήγει, κυρίως μέσα από την περίπτωση της Ρωσικής γλώσσας, 
στη σκιαγράφηση της σύγκρουσης δύο πολιτικών (η μία είναι της Βρετανίας – Τουρ-
κισμού και η άλλη είναι η ρωσική απάντηση) που συγκρούστηκαν για τον πολιτικό 
έλεγχο των πληθυσμών της εσώτερης Ασίας.

Η έννοια «Τούρκος – Τούρκοι» στην περίπτωση 
της ελληνικής γλώσσας.

Σήμερα, όταν οι Έλληνες αναφέρουμε την έννοια «Τούρκοι», τις περισσότερες 
φορές στο μυαλό μας έρχονται οι κάτοικοι της Τουρκίας ή της Δημοκρατίας της Τουρ-
κίας (Türkiye Cumhuriyeti), με την Τουρκία να ορίζεται ως κράτος ανεξάρτητο1 με 
πρωτεύουσα την Άγκυρα κ.τ.λ2. 

Παράλληλα με αυτή την οριοθετημένη έννοια υπάρχει και άλλη μια λιγότερο ορι-
οθετημένη από εθνο-πολιτική άποψη,  η οποία επίσης χρησιμοποιείται σε επίπεδο 
τρέχουσας επικοινωνίας: Τούρκοι ή τουρκικοί λαοί. οι τουρκικοί λαοί γενικά, π.χ. οι 

1  Βλ. Σταματάκος. Ι., Λεξικόν της Νεάς Ελληνικής Γλώσσης, τ. ΙΙΙ, Αθήνα, 1952-1955 (στο εξής: Στα-
ματάκος, Λεξικόν), λήμμα Τούρκος. Βλ. Επίσης «Πρωϊας» Λεξικόν της Νέας Ελληνικής Γλώσσης, Επιμ. Γ. 
Ζευγώλης. 2 τόμοι, Αθήνα, 1970 (στο εξής «Πρωϊας» Λεξικόν) και Μπαμπινιώτη, Γ. Δ., Λεξικό της Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα, 1998 (στο εξής: Μπαμπινιώτη, Λεξικό).

2  Βλ. Σταματάκος, Λεξικόν, λήμμα Τούρκος. Βλ. Επίσης «Πρωϊας» Λεξικόν και Μπαμπινιώτη, Λεξι-
κό, λήμμα Τούρκος. Η Ελληνική γλώσσα, πάντως, χρησιμοποιεί την έννοια «Τούρκος» σε ένα ευρύ πεδίο 
περιπτώσεων καθιστώντας την λέξη το μοναδικό εθνώνυμο που έχει τόσο πολλαπλή χρήση. Έτσι «Τούρ-
κος» γίνεται ο έξαλλος από θυμό (βλ. τα ως άνω λεξικά) ή είναι ο πολυγαμικός (βλ. Σταματάκος, Λεξικόν). 
Σ’ ένα άλλο, επίσης χαλαρό, θρησκευτικό πλαίσιο, Τούρκος είναι ο Μουσουλμάνος, ο πιστός της θρησκεί-
ας του Ισλάμ, καθώς ο Ρωμιός που εγκατέλειπε την θρησκεία του για χάρη του Ισλάμ, «τούρκευε» (βλ. 
Σταματάκος, Λεξικόν, λήμ. τουρκεύω. Μπαμπινιώτη, Λεξικό και «Πρωΐας» Λεξικόν στο ίδιο λήμμα). Πρβλ. 
επίσης Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Φοίνιξ, λήμμα Τούρκος Μωαμεθανός: «έγινε Τούρκος’ ησπάσθη 
τον Μωαμεθανισμόν». Επίσης με πολλές μεταφορικές έννοιες: «συνεκδ., σκληρός άνθρωπος, άσπλαχνος: 
‘μωρέ Τούρκος είσαι, καρδιά δεν έχεις;’ || ως προσηγορικόν επί όξους. το λίαν δριμύ: ‘έχω ένα ξύδι που εί-
ναι Τούρκος’. έξω εαυτού: ‘έγινε Τούρκος απ’ το κακό (θυμό) του, - απ’ το μεθύσι’». Σε συνδυασμό με άλλο 
εθνώνυμο ή λέξη δηλώνει θρησκεία και τόπο καταγωγής. Έτσι έχουμε τους «Τουρκαλβανούς», δηλαδή 
τους εξισλαμισμένους Αλβανούς, τους «Τουρκοκρητικούς» δηλαδή τους ελληνόφωνους μουσουλμάνους 
της Κρήτης, που το 1922 εγκατέλειψαν το νησί και μεταφέρθηκαν στην Τουρκία, τους «Τουρκογιαννιώ-
τες» (Βλ. τα ως άνω λεξικά).
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Σελτζούκοι και οι Οθωμανοί, οι οποίοι δεν ανήκουν όλοι στην τουρκική εθνότητα της 
σημερινής Τουρκίας, αλλά είναι συγγενικοί λαοί3.

Για το επίθετο «τουρκικός», στο λεξικό Μπαμπινιώτη, μας δίνεται, εκτός από την 
γνωστή έννοια του «τουρκικός», ως αυτού που ανήκει ή αναφέρεται  στους Τούρκους 
και την Τουρκία (στο σύγχρονο εθνο-πολιτικό πλαίσιο)4, και (θηλυκό) την «Τουρ-
κική, επίσημη γλώσσα της Τουρκίας», και η εξής ερμηνεία: «αυτός που σχετίζεται 
με τα μέλη διαφόρων λαών μογγολικής προελεύσεως και ποικίλων ανθρωπολογικών 
τύπων, όπως οι Ουζμπέκοι, οι Καζάχοι, οι Κιργίσιοι, οι Τατάροι κ.α. Επιπλέον χρησι-
μοποιείται και στον πληθυντικό: τουρκικές γλώσσες/τουρκικοί λαοί»5.  Η διαφορά με 
την πρώτη, αυστηρώς προσδιορισμένη έννοια (του προερχόμενου από την Τουρκική 
Δημοκρατία) είναι μεγάλη. Το επίθετο «τουρκικός» αποκτά μια πολύ ευρύτερη και 
ρευστή εθνική-εθνοτική διάσταση συνδεόμενο με διάφορες εθνικότητες, όπως αυτή 
των Κιργισίων, Ουζμπέκων κ.λ.π. (που ομιλούν τουρκικές γλώσσες) αλλά και των 
Μογγόλων (τα Μογγολικά, ανήκουν στις συγκολητικές-agglutinative γλώσσες, όπως 
και οι διάφορες τουρκικές γλώσσες αλλά δεν είναι τουρκική γλώσσα). 

Τούρκος και Τούρκοι στη νέα Τουρκική

Στην περίπτωση της τουρκικής τα πράγματα δεν είναι διαφορετικά. Πραγματικά, 
όπως μας αναφέρει το λεξικό της τουρκικής γλώσσας6:

1. Τούρκος/οι: ο λαός (το έθνος) που ζει εντός των συνόρων  της Τουρκικής Δη-
μοκρατίας και αυτός που ανήκει σε αυτό το έθνος. Δίπλα παρατίθεται η φράση του 
Κεμάλ Ατατούρκ “Ne mutlu Türk’üm diyene!” (=Τί χαρά να λες είμαι Τούρκος!)

2. Οικογένεια των ομιλούντων διάφορους διαλέκτους της Τουρκικής και αυτός 
που ανήκει σε αυτήν την οικογένεια, με παράδειγμα τη φράση του Τούρκου ποιητή 
και συγγραφέα M. E. Yurdakul: “Ben bir Türk’üm, dinim, cinsim7 uludur”. (=Εγώ 
είμαι ένας Τούρκος, η πίστη μου κι η ράτσα μου είναι ύψιστα αγαθά).

Το επίθετο türk είναι το αντίστοιχο του ελληνικού «τουρκικός». Η μοντέρνα εθνι-
κο-πολιτική διάσταση του επιθέτου δεν διακρίνεται από την ευρύτερη γλωσσολογική 
ομάδα ή την ρευστή εθνολογική, όπως ακριβώς γίνεται και στα Ελληνικά.

3 http://el.wikipedia.org/wiki/Τούρκοι
4 Βλ. Σταματάκος, Λεξικόν, «Πρωϊας» Λεξικόν, Μπαμπινιώτη, Λεξικό.
5 Μπαμπινιώτη, Λεξικό, λήμμα τουρκικός.
6 Türk Dil Kurumu, Türkçe sözlük, τομ.Ι-ΙΙ, Ankara, 1988, λήμμα Türk.
7 Το ουσιαστικό cins έχει την έννοια της ράτσας (race), φυλής αντίστοιχης με αυτή του αγγλικού stock 

(π.χ. indo-european stock), βλ. Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμού, Türkçe Yunanca Sözlük – 
Τουρκοελληνικό λεξικό, επιμ. Faruk Tuncay-Λεωνίδας Καρατζάς, Αθήνα, 2000., λήμμα cins. 
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Το όνομα Τούρκος (Türk) συναντιέται επίσης στις επιγραφές του Όρχον, που τις 
άφησαν οι Τούρκοι της δεύτερη περιόδου του τουρκικού χανάτου (από το 690-740 
περίπου)8. 

Η περίπτωση της Αγγλικής Γλώσσας

Ένας Έλληνας, όπως και ένας Τούρκος, μεταφραστής δεν θα αντιμετώπιζαν δυ-
σκολία στο να μεταφράσουν τον όρο “Turk” της Αγγλικής. Ο ορισμός της λέξης λίγο 
πολύ συμπίπτει με αυτόν της Ελληνικής και Τουρκικής9. Έχει διπλή διάσταση, αφενός 
την σύγχρονη εθνικο-πολιτική και αφετέρου μια ευρύτερη γλωσσολογική και ρευστή 
εθνολογική: Κάποιος από τους λαούς που ομιλούν οποιαδήποτε από τις τουρκικές 
γλώσσες , οι οποίοι βρίσκονται διασκορπισμένοι από την Αδριατική ως την Οχοτσκι-
κή10 θάλασσα (υποστηρίζεται ότι έχουν την ίδια καταγωγή με τους Μογγόλους)11. Σε 
περίπτωση, όμως, μετάφρασης, από τα Αγγλικά, φράσης όπως π.χ. αυτής που συνα-
ντάμε στο βιβλίο του Findley, The Turks in World History: σελ. 6: “what is Turkish, 
does not include all that is Turkic”12, υπάρχει αμηχανία. Προφανώς μια τέτοια πρότα-

8 Τις επιγραφές του Όρχον (Orkhon) αποτελούν οι: Kül Tegin stele (στήλη του πρίγκιπα Kül) που 
ανεγέρθη γύρω στο 732 (πιθανώς μετά τον θάνατο του πρίγκιπα Kül το 730-31),  βλ. Talât, T., A Grammar 
of Orkhon Turkic, Indiana University, 1968 (στο εξής: Talat, Grammar), σ. 10. Η επιγραφή Bilge Khagan, 
ανεγέρθη περίπου το 735, Talat, Grammar, σ. 10. Πρβλ. Giraud, R., L’empire des Turcs Célestes. Les 
règnes d’Elterich, Qapghan et Bilga  (680-734), Paris, Librairie d’Amérique et d’Orient, Adrien Maison-
neuve, 1960 (στο εξής: Giraud, L’empire), σ. 10. Οι επιγραφές αυτές περιέχουν αναφορές και στην πρώτη 
περίοδο του «Τουρκικού Χανάτου» μέχρι και την αποστασία του yabghou Tardu το 584. Ύστερα κάνουν 
ένα άλμα στην εποχή του πρώτου χάνου της δεύτερης περιόδου του «τουρκικού χανάτου» (χάνου Elteriş) 
καλύπτοντας με λεπτομέρειες την εποχή από το 691 μέχρι το 734, δηλ. τις περιόδους των χάνων Qapghan 
και Bilge. Η στήλη (επιγραφή) Tonyukuk, η οποία ανεγέρθη γύρω στο 720, βλ. Talat, Grammar, σ. 11 
(σύμφωνα με τον Giraud, L’empire, σ. 9, ανεγέρθη το 715. Στη σίδα 46 ο Giraud αναφέρει ότι τα γεγονότα 
που περιγράφει η στήλη έλαβαν χώρα ανάμεσα στα έτη 681 και 701 ή 702). η στήλη Ongin ανεγέρθη το 
734, βλ. Talat, Grammar, σ. 11, και η επιγραφή Küli Çor ανεγέρθη κάπου ανάμεσα στο 719 και 723, βλ. 
Talat, Grammar, σ. 12.

9 Στο The Concise English Dictionary, Omega Books, London, 1982 για το λήμμα Turk θα βρούμε 
τις εξής πληροφορίες: Ένα εκ των μουσουλμανικών εθνών, το οποίο άρχει στην Τουρκία, o Οθωμανός ή 
Οσμανλής (Osmanli). μέλος της Μογγολο-ταταρικής φυλής από την οποία και προέρχεται καθώς και ο 
μουσουλμάνος.

10 Θάλασσα ανατολικά της Σιβηρίας, βορείως του νησιού Σαχαλίνη.
11 Britanninca World Language Edition. New Practical Standard Dictionary, Funk&Wagnalls, New 

York, 1954 (στο εξής: Britannica), λήμμα Turk: “Turk noun 1 A native or inhabitant of Turkey; an Ottoman. 
2 One of any of the peoples speaking any of the Turkic languages, and ranging from the Adriatic to the Sea 
of Okhotsk: believed to be of the same ultimate extraction as the Mongols. 3 Loosely, a Mohammedan. 4 
A Turkish horse.”

12 Findley, C. V., The Turks in World History, Oxford, 2005, σ. 6: “To put in another way, the image 
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ση δεν μπορεί να αποδοθεί με την φράση: «ό,τι είναι τουρκικό δεν είναι τουρκικό», 
ενώ και τα τουρκικά θα αντιμετώπιζαν αντίστοιχες δυσκολίες.

Το λήμμα “Turkish” εκτός από τις σύγχρονες εθνικο-πολιτικές διαστάσεις, ση-
μαίνει και κάθε τι που ανήκει στην τουρκική (χρησιμοποιείται ο όρος “Turkic”) υπο-
οικογένεια των Ουραλο-αλταϊκών γλωσσών, ειδικότερα των Οθωμανικών (Osmanli). 
Ως κύριο ουσιαστικό, λοιπόν, το Turkish εντάσσεται στον όρο “Turkic”13 (του οποίου 
μέρος είναι και τα Οθωμανικά14), ο οποίος με την σειρά του εντάσσεται στην ευρύ-
τερη οικογένεια των Ουραλοαλταϊκών γλωσσών, συνδεόμενος άμεσα με την γλωσ-
σολογία. Για το λήμμα “Turkic”, στο ίδιο λεξικό, βρίσκουμε τις εξής πληροφορίες: 
«Ως επίθετο χαρακτηρίζει κάθε τι που ανήκει σε υπο-ομάδα των Ουραλο-αλταϊκών 
γλωσσών, ή σε οποιονδήποτε από τους λαούς που μιλάνε οποιαδήποτε από τις συ-
γκολλητικές γλώσσες»15.

Η περίπτωση της Ρωσικής γλώσσας

Στην περίπτωση της Ρωσικής, η αμηχανία των μεταφραστών γίνεται ακόμη μεγα-
λύτερη. Αφενός θα είχαν να αντιμετωπίσουν μια αντίστοιχη με τα Αγγλικά περίπτωση 
επιθέτων που θα μετέφραζαν ως «τουρκικός/ή/ό». Πρόκειται για τα επίθετα «турец-
кий» (tureckij) και «тюркский» (tûrkskij) αλλά και δύο εθνώνυμα  Турки (turki) και 
«тюрки» (tûrki), από τα οποία προκύπτουν τα παραπάνω επίθετα. Ανατρέχοντας στα 
λεξικά για τα επίθετα «турецкий» (tureckij) και «тюркский» (tûrkskij) βρίσκουμε 
ερμηνείες πολύ κοντά σε αυτές της Αγγλικής. Έτσι το «турецкий» (tureckij) οριο-
θετείται από το σύγχρονο εθνο-πολιτικό πλαίσιο και το «тюркский» (tûrkskij) από 
το γλωσσολογικό πλαίσιο. Η διαφορά στη Ρωσική βρίσκεται στο γεγονός ότι οι Ρώ-
σοι σπάνε την διπλή διάσταση της έννοιας «Τούρκος» σε δύο λέξεις, οι οποίες, αν 
κι έχουν κοινή γλωσσολογική ρίζα, διαφέρουν σε επίπεδο άρθρωσης (ακουστικής). 
΄Ετσι, το εθνώνυμο «Τурки», διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά της έννοιας που έχει 

of a bus travelling to Turkey facilitates discussion of what is Turkish – now conventional scholarly usage 
in English for the people, language, and culture of the Turkish language – but does not include all that is 
Turkic – the corresponding term applicable to all Turks everywhere, including the Turkish Republic”.

13 Britannica, λήμμα Turkish: “adj. 1. Of or pertaining to Turkey or the Turks. 2 Of or pertaining to 
the Turkic subfamily of Ural-Altaic languages, especially to Osmanli. – noun The language of Turkey; 
Osmanli.”

14 Britannica, λήμμα Turkish: “adj. 1. Of or pertaining to Turkey or the Turks. 2 Of or pertaining to 
the Turkic subfamily of Ural-Altaic languages, especially to Osmanli. – noun The language of Turkey; 
Osmanli.”

15 Britannica, λήμμα Turkic: “adj. Pertaining to a subfamily of Ural-Altaic languages, or to any of the 
peoples speaking any of these agglutinative languages”.
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η λέξη Τούρκος αντίστοιχα στα Ελληνικά, Αγγλικά και Τουρκικά16και δίνονται ως 
συνώνυμα αυτής της λέξης τα κύρια ονόματα осман (osman), османец (osmanec), 
оттоман (ottoman). έχει δηλ. έννοια ανάλογη της ελληνικής «Τούρκοι», χωρίς όμως 
την διάσταση της ρευστής καταγωγής από τα τουρκο-μογγολικά φύλα ή την γενικότε-
ρη γλωσσολογική διάσταση, η οποία μεταφέρεται στην λέξη «тюрки».

Αντίθετα η λέξη «тюрки» αναφέρεται σε ένα σύνολο λαών που ομιλούν κοντι-
νές τουρκικές (στο κείμενο тюркских) διαλέκτους, διασκορπισμένοι σε μια τεράστια 
έκταση, (σχεδόν ολόκληρη την Σιβηρία και Κεντρική Ασία)17.  

Για το εθνώνυμο «Тюрки» ο Лев Гумнлев, δίνει τον εξής ορισμό, που βρίσκε-
ται στο βιβλίο του για τους Ούννους: «Έννοια αποκλειστικά γλωσσολογική: ομάδα 
νομαδικών φυλών και λαών, που ομιλούν συγκολλητικές γλώσσες. Δεν υπάρχει φυ-
λετική ή εθνική ενότητα σ’ αυτή την ομάδα»18. Άρα στη Ρωσική η έννοια «Тюрки» 

16  Βλ. Новый толково-словообразовательный словарь русского языка под ред. Т. Ф. Ефремо-
вой, 2000 (στο εξής Словарь Ефремовой = λεξικό Εφραίμοβα), λήμμα Турки. Επίσης, Энциклопеди-
ческий словарь, ред.профессора И.Е.Андреевскаго, К.К.Арсеньева и заслуженного профессора Ѳ. 
Ѳ.Петрушевскаго, С.-Петербургъ, 1890—1907 (στο εξής Энциклопедический словарь=εγκυκλοπαιδικό 
λεξικό), το ίδιο λήμμα. Βλ. επίσης Большая Советская Энциклопедия, 3η έκδοση, 1969-1978, Москва 
(στο εξής: БСЭ), το λήμμα Турки: (самоназвание — тюрк), нация, основное население Турции. Чис-
ленность в Турции свыше 35 млн. чел. (1975, оценка). Живут также в Болгарии (свыше 700 тыс. 
чел.), Югославии (около 200 тыс. чел.), Греции (около 100 тыс. чел.), на Кипре (около 100 тыс. чел.), 
Румынии, Ираке, СССР и др. Говорят на турецком языке. По религии основная масса Т.— мусульма-
не-сунниты. Антропологически большинство Т. относится к средиземноморской расе. Этнически Т. 
сложились из двух основных компонентов: тюркских кочевых скотоводческих племён (главным об-
разом огузов и туркмен), переселившихся в Малую Азию из Средней Азии и Ирана в 11—13 вв., во 
время монгольских и сельджукских завоеваний (см. Сельджуки), и местного малоазийского населе-
ния. Часть тюркских племён проникла в Малую Азию с Балкан (узы и печенеги). Смешиваясь с мес-
тным населением (греками, армянами, грузинами и др.), тюрки ассимилировали часть его, но сами 
перенимали у него навыки хозяйства и многие черты культуры. В этногенезе Т. участвовали в разное 
время также арабские, курдские, южнославянские, румынские, албанские и др. элементы. В ходе ту-
рецких завоеваний 14—16 вв. Т. проникли на Балканы и Кипр. Формирование турецкой народности 
завершилось примерно в 15 в., турецкая нация сложилась в первые десятилетия 20 в.Большинство 
современных Т. (около 65%) занято в сельском хозяйстве (земледелие и скотоводство).  

17  Πρβλ. Энциклопедический словарь, λήμμα тюрки: «общее название региональных лите-
ратурных тюркских языков 17-19 вв.: среднеазиатского, восточно-огузского, поволжского и севе-
рокавказского. Оказали влияние на формирование современных тюркских литературных языков. 
Среднеазиатский тюрки в Узбекистане называется староузбекским языком, восточно-огузский в 
Туркмении - старотуркменским, поволжский в Татарии - старотатарским. Имеется обширная лите-
ратура. Графика арабская».

18  Гумилев, Л. Н., Хунну. Среднная Азия в Древние Времена, Издательство Восточной Литера-
туры, Москва, 1960, βλ. το λήμμα Тюрки σ. 251: «Тюрки – понятие исключительно лингвистическое: 
группа разнобразных племен и народов, говорящих на слодных языках. Расового или этнического 
единства в этой группе нет.»
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δεν ορίζει κάποιο εθνικό-πολιτικό πλαίσιο (τουλάχιστον όχι περισσότερο από τον όρο 
Ινδοευρωπαίοι ή Σημίτες). 

Η Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια για το «тюрки» μνημονεύει επίσης: «νομα-
δική φυλή που ζούσε στην περιοχή των Αλταΐων ορέων». Εδώ πρόκειται για μια πολύ 
ειδική έννοια που ξεφεύγει από το αρχικό, ευρύτατο γλωσσολογικό πλαίσιο19. Αναφέ-
ρεται στη νομαδική φυλή για την οποία αντλούμε πληροφορίες από κάποιες από τις 
βυζαντινές πηγές και πολύ περισσότερο από τις κινεζικές πηγές, καθώς και από τις 
πηγές που άφησε η ίδια αυτή φυλή (αρχές του 8ου αιώνα), γνωστές και ως «επιγραφές 
Orkhon». Δηλαδή, οι Ρώσοι δεν χρησιμοποιούν την λέξη Турки (turki) (με την οποία 
αναφέρονται στο μοντέρνο τουρκικό έθνος) αλλά την λέξη «тюрки» (tûrki) για να 
αναφερθούν στην νομαδική αυτή φυλή. 

Η περίπτωση της Κινεζικής

Γι’ αυτόν που έχει ασχοληθεί με τις κινεζικές πηγές της πρώιμης ιστορίας των 
Τούρκων ο δρόμος της Ρωσικής θυμίζει την Κινεζική γλώσσα. Και εκεί βρίσκουμε 
δύο εθνώνυμα που μεταφράζονται στα Ελληνικά ως «Τούρκος/οι». Στη σύγχρονη 
μοντέρνα Κινεζική η λέξη 土耳其[tǔěrqí] αποτελεί την μεταγραφή του ονόματος της 
μοντέρνας Τουρκίας. Ο Τούρκος, ο κάτοικος της σύγχρονης Τουρκίας λέγεται 土耳其

人 [tǔěrqírén]. Το επίθετο τουρκικός σχηματίζεται με αυτούς τους χαρακτήρες: π.χ. το 
τουρκικό λουτρό-hamam, στα Κινεζικά: 土耳其浴 [tǔěrqíyù]. Η Τουρκική γλώσσα: 
土耳其 [tǔěrqí] +语[yǔ]. Η καταβολή ή το ανήκειν (δηλαδή τουρκικό, του Τούρ-
κου): 土耳其的[tǔěrqíde], με τον χαρακτήρα 的[de] να δηλώνει, στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, κάποια γενική κτητική. Οι νεό-Τουρκοι, ο γνωστός κύκλος ατόμων της 
Οθωμανικής ελίτ καθώς και το γνωστό κόμμα, που εμφανίστηκαν στα τέλη της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας: 青年土耳其党 (青年[qīngnián] = νέος + 土耳其[tǔěrqí] + 
党[dǎng]=κόμμα) 20.

Η άλλη κινεζική λέξη, που στα Ελληνικά μεταφράζεται ώς Τούρκος – Τούρκοι, 

19 Ο Barthold, αναφερόμενος στο εθνώνυμο μας λέει ότι η λέξη «Тюрк» εμφανίστηκε σαν όνομα ενός 
νομαδικού λαού αρχικά τον 6ο αιώνα, ο οποίος ίδρυσε μια ισχυρή νομαδική αυτοκρατορία εκτεινόμενη από 
την Μογγολία και τα βόρεια σύνορα της Κίνας ώς την Μαύρη Θάλασσα, βλ. Бартольд, В.В., Работы по 
Истории и Филологии Тюркских и Монгольских Народов, «Восточная Литература» РАИ, 2002 (στο 
εξής: Бартольд, Работы), σ. 576. Σε ένα άλλο βιβλίο του, επίσης σημαντικό για την ιστορία της Κεντρι-
κής Ασίας, με τίτλο Гумилев, Л. Н., Древние Тюрки, НАУКА, Москва, 1967, ο Лев Гумнлев (στο εξής: 
Гумилев, Древние Тюрки) περιγράφει την ιστορία της νομαδικής αυτής φυλής και της αυτοκρατορίας που 
δημιούργησε, η οποία ονομάζεται «Τουρκικό χανάτο».

20 Bλ. Chinese-English Dictionary-汉英词典 [hànyīng cídiăn], 北京外国语学院英语系《汉英词

典》编写组编, 商务印书馆出版[shāngwùyìnshūguănchūbăn], 北京(Beijing), 1988., ιδεόγραμμα土[tǔ].
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τουρκικός είναι η 突厥人[tūjuérén]21. Ψάχνοντας ένα περαιτέρω ορισμό της λέξης 
αυτής βρίσκουμε ότι οι Τούρκοι αυτοί 突厥 [tūjué], αποτέλεσαν παρακλάδι των Hsi-
ung-nu (Xiongnu 匈奴), μιας νομαδικής συνομοσπονδίας διαφόρων λαών στα βόρεια 
της Κίνας και εμφανίζονται κατά την εποχή που στην Ευρώπη ονομάζουμε πρώιμο 
μεσαίωνα (6ος – 7ος – 8ος αιώνες μ.Χ.) 22. 

Με αυτή την έννοια του «Τούρκος» (突厥[tūjué])  στα Κινεζικά προκύπτει και μια 
πληθώρα άλλων, παράγωγων λέξεων που στα Ελληνικά θα μεταφράζονταν, ανάλογα, 
με το επίθετο «τουρκικός». Οι λέξεις είναι περισσότερο γλωσσολογικοί χαρακτηρι-
σμοί παρά εθνικοί-εθνοτικοί. Για παράδειγμα η λέξη 突厥语族的[tūjuéyǔzúde], η 
οποία μεταφράζεται «ενός κλάδου της γλώσσας των Τούρκων» ή «γλωσσολογική 
ομάδα των Τούρκων». Σε αυτήν την ομάδα ανήκει ο κλάδος των κεντρικών αλταϊ-
κών γλωσσών (阿尔泰语系 [āěrtàiyǔxì] = αλταϊκός, 中的[zhòngdì] = κεντρικός, 一
个[yígè] = ένας, κάποιος, 语族[yǔzú] = κλάδος γλωσσολογική ομάδα) στον οποίο 
συμπεριλαμβάνεται (包括 [bāokuò]=ανήκει) και η σύγχρονη Τουρκική γλώσσα土耳

其语 μαζί με την γλώσσα του Αζερμπαϊτζάν(阿塞拜疆语[āsàibàijiāngyǔ]), των Τα-
τάρων (鞑靼语 [dádáyǔ]), των Ουϊγγιούρων (维吾尔语[wéiwúěryǔ]), των Ουζμπέ-
κων (乌兹别克语[wūzībiékèyǔ]) και των Τουρκμένων (土库曼语[tǔkùmànyǔ]). Οι 
Κινέζοι, μιλώντας πάντα για την γλώσσα, αναγνωρίζουν ότι ανήκουν στην γλωσσική 
υποκατηγορία των突厥[tūjué] (Τούρκων) τόσο η σύγχρονη Τουρκική της Τουρκίας 
όσο και οι γλώσσες που μιλιούνται από άλλες εθνικότητες όπως Τουρκμένους, Ουζ-
μπέκους κ.τ.λ.

Διερεύνηση της διαφοράς – Η είσοδος του πολιτικού κινήματος 
του τουρκισμού και η ρωσική απάντηση.

Όλα αυτά δεν είναι εντελώς άγνωστα, τουλάχιστον για όσους ασχολούνται με την 
ιστορία των τουρκικών λαών. Από άποψη γλωσσολογίας η διαφορά είναι ανύπαρκτη 
σε όλες τις παραπάνω γλώσσες. Όλα αυτά τα εθνώνυμα καθώς και τα παράγωγά 
τους προέρχονται, από γλωσσολογικής σκοπιάς, από την τουρκική λέξη tûrk, όπως 
διασώζεται στις επιγραφές του Όρχον (μοντερ. Τουρκ. “Türk”), που σημαίνει φυσικά 
«Τούρκος – τουρκικός» ή κατά άλλους από την Μογγολική Turok που σημαίνει δυνα-

21 A New Chinese-English Dictionary, λήμμα Turk.
22 Βλ. επίσης. Mathews Chinese-English Dictionary, Cambridge University Press, Cambridge-Mas-

sachusetts, 1931, σ. 953: T’U: 突[tū] (b) “Used in transliterating. 突厥 Turks, a name taken by a branch 
of the Hsiung-nu which had been defeated by the Hsien pi(鮮卑), in the 5th century A.D. Their empire was 
destroyed by the Wigours (回鶻), in the 8th century after which they were scattered; some were absorbed by 
the Wighours, others travelled westwards and gradually regained their power.” 
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τός, ισχυρός (από την εποχή που η φυλή των Τούρκων ήταν υποτελής στο Μογγολικό 
φύλο των Jo(u)an-jo(u)an (柔然 [róurán])23. Η διαφοροποίηση υπάρχει μόνο σε επί-
πεδο άρθρωσης και αυτό συναντάται κυρίως στην Ρωσική. Το ερώτημα που τίθεται 
είναι, γιατί οι Ρώσοι προχωρούν σε αυτή την διαφοροποίηση σε επίπεδο άρθρωσης 
και δεν ακολουθούν την πολιτική άλλων γλωσσών, π.χ. της Ελληνικής γλώσσας ή 
τουλάχιστον της Αγγλικής, κρατώντας ένα μόνο εθνώνυμο για να αναφερθούν στους 
Τούρκους.

Την απάντηση στο ερώτημα αυτό μας την δίνει ο Ρώσος τουρκολόγος Кляшторный. 
Οι Ρώσοι έπρεπε να προχωρήσουν σε αυτήν την διαφοροποίηση, γιατί η λέξη «Τούρ-
κος» έλαβε ένα ακραιφνώς πολιτικό νόημα στα μέσα του 19ου αιώνα (και ειδικότερα 
στις αρχές του 20ου), που δεν είχε λάβει ποτέ, ούτε την εποχή του μεγάλου τουρκικού 
χανάτου24. Το νέο αυτό πολιτικό νόημα το έδωσε ένα πολιτικό κίνημα που οριστικο-
ποιήθηκε σχεδόν ταυτόχρονα σε τρείς περιοχές από τρείς διαφορετικές ελίτ και που 
ονομάστηκε Τουρκισμός (σήμερα πολλοί το αποκαλούν παν-τουρκισμός – τουρκ.: 
Türkcülük ή Türklük) και διακήρυττε την πολιτική ένωση όλων των λαών που μιλού-
σαν τουρκικές γλώσσες.

Ο Τουρκισμός από την πρώτη στιγμή συσπείρωσε τρείς ελίτ σε τρείς διαφορετι-
κές περιοχές του κόσμου, η κάθε μια από τις οποίες είχε διαφορετικούς στόχους να 
πετύχει και σε διαφορετικά επίπεδα. Η πρώτη ήταν η αστική εμπορική τάξη των Τα-
τάρων, πληθυσμού των περιοχών που σήμερα ονομάζονται Ταταρστάν (Республика 
Татарстан με κέντρο την πόλη Καζάν), Μπασκορτοστάν (περιοχές των Μπασκίρων 

23 Βλ. Гумилев, Л. Н., Древние Тюрки, σ. 28: «Китайцы называли подданных ханов Ашина – Ту-
кю. Это слово удачно расшировано П. Пелльо как ‘тюрк+ют’, т.е. тюрки, но с суфиксом множест-
венного числа не тюркским, а монгольским. В древнотюркском языке все политические термины 
оформляются монгольским множественным числом. Это дает основание думать, что они привне-
сены в тюркскую языковую среду извие». Πρβλ επίσης Само слов ‘турк’ значит ‘силный, крепкий’.  
Согласно А. Н. Кононову, это – собирательное имя которое впоследствии превратилось в этническое 
наименование племенного объединения. Каков бы ни был первоначальный язык этого объединения, 
к V в., когда оно вышло на арену истории, всем его представителям был понятен межплеменной 
яэык того времени – сяньбиский, т.е. древнемонголский. Βλ. επίσης Grousset, R., The Empire of the 
Steppes. A History of Central Asia, Rutgers University Press, New Jersey, 2002, σ. 81: “Pelliot says that 
‘the chinese name Tü-chüeh must represent a Mongol (Juan-juan) plural form Türküt, from the singular 
Türk. Literally, it means strong’”. Βλ. επίσης Бартольд, Работы, σ. 576: «Для слова тюрк В. Томсен 
прин значение ‘сила, мощь’.

24 Кляшторный, С. Г., Памятники древнетюркской писменности и этнокультурная история 
центральной азии, «наука», Санкт-Петербург, 2006 (στο εξής: Кляшторный, Памятники), σ. 12: 
«Первый ответ (пантюркизм) утверждает, что все тюркские народы составляют одну нацию, имеют 
одну обширную прародину».
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με κέντρο την πόλη Ούφα), γνωστό σήμερα ως Республика Башкортостан από το 
199225, της διοικητικής περιφέρειας της πόλης Σαμάρα (Самарская Область - Sa-
marskaya Oblast) και της πόλης Όρενμπουργκ (Оренбургская Область- Orenburgs-
kaya Oblast). Η τάξη αυτή ήθελε να αποκτήσει τον πρώτο λόγο στις συναλλαγές του 
ρωσικού κράτους με τους μουσουλμανικούς και τουρκόφωνους πληθυσμούς της Κ. 
Ασίας, κάτι που είχε επιτύχει26 αλλά κινδύνευε να το χάσει μετά τις αρχές του 19ου αι-
ώνα, όταν την υποσκέλισε η ρωσική αστική εμπορική τάξη27. Η δεύτερη τάξη ήταν η 

25 Ενωμένη διοικητικά μέχρι το 1918 με την περιοχή του Ταταρστάν. Βλ. Zenkovsky, A. Z., Pan-
Turkism and Islam in Russia, Harvard Univ. Press, Cambridge, 1960 (στο εξής: Zenkovsky, Pan-Turkism), 
σ. 156 κ.έ., απέκτησε ξεχωριστή υπόσταση εξαιτίας του γεγονότος ότι οι Μπασκίροι θεωρούσαν τον εαυτό 
τους ξεχωριστό τουρκικό λαό. 

26 Οι Τάταροι της Ρωσίας ήταν οι πρώτοι που ευνοήθηκαν από την πολιτική «κάθοδο» των Ρώσων 
στην Δυτική Σιβηρία και Κεντρική Ασία: Zenkovsky, Pan-Turkism, σ. 13: “Due to their outstanding eco-
nomic capabilities and their knowledge of the Russians, the Tatars occupied the leading position among 
Russia’s Turkic peoples up to 1917”. Επίσης  σε άλλο σημείο: “Many Tatars served in the Russian army or 
administration system and assisted in the formation of the new Russian state”. Είναι επίσης χαρακτηριστική 
η χρησιμοποίηση Τατάρων από τον Ιβάν Γ΄ στις εκστρατείες του ενάντια στο Καζάν (και την κατάληψή 
του) το 1487, βλ.. Khodarkovsky, M., Russia’s Steppe Frontier. The Making of a Colonial Empire, 1500-
1800, Indiana University Press, Bloomington-Indianapolis, 2004 (στο εξής: Khodarkovsky, Steppe Fronti-
er), σ. 84. Βλ. επίσης Zenkovsky, Pan-Turkism, σ. 13: “Under Ivan the Terrible a Tatar, Simeon Bekbulato-
vitch, was regent, and Boris Godunov prided himself on his Tatar ancestry. Saburovs, Yusupovs, Aksakovs, 
Kugushevs, Meshcherskies, Nebolsins, Karamzins, and many other aristocratic families of Tatar ancestry 
were prominent representatives of Russian political and cultural life”. Khodarkovsky, Steppe Frontier, 
σ. 80: “Indeed, some chronicles reported that Ivan dispatched Russian troops and Tatar cavalry down the 
Volga river to attack the uluses of the Great Horde. It is also possible that news that the Nogays were about 
to attack his uluses prompted Ahmad’s speedy return”. Επίσης στην ίδια σίδα: “By the late fifteenth cen-
tury, the Tatars in the secvice of Moscow represented a sizeable and significant contingent… Moscow also 
became a convenient exile destination for Mengli Giray’s rivals”. Ιδιαίτερα μετά την διακυβέρνηση της 
Αικατερίνης Β΄, οι Τάταροι έγιναν συνεργάτες και σε πολλές περιπτώσεις το καθοδηγητικό στοιχείο στην 
ρωσική επέκταση προς τον νότο και την Κεντρική Ασία. μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση είναι του 
Τάταρου Tekvelev. Ευγενής της μουσουλμανικής αριστοκρατίας των Τατάρων, ο mirza Muhammed Qutlu 
Tawakkul αρχικά εργάστηκε ως μεταφραστής στο γραφείο των Εξωτερικών Υποθέσεων (Foreign Office 
-1720). Αργότερα, χωρίς να έχει καμιά ιδιαίτερη δυσκολία να επικοινωνήσει με τους Καζάκους και να 
κερδίσει την εμπιστοσύνη τους, τους πείθει να γίνουν υποκείμενα του Ρώσου τσάρου, βλ. Khodarkovsky, 
Steppe Frontier, σ. 154-155 και 204. Στον Tekvelev, ο οποίος έφτασε μέχρι το αξίωμα του στρατηγού, η 
ρωσική διοίκηση οφείλει μια σειρά από πολιτικές διοίκησης απέναντι στα νομαδικά φύλα της στέπας, 
όπως την μη-αποστολή ρωσικών τακτικών στρατευμάτων εναντίον των Καζάκων, λόγω του όγκου και 
της κινητικότητας των τελευταίων αλλά αντίθετα την ενθάρρυνση φέουδων ανάμεσά τους καθώς και την 
εκμετάλλευση των διαφορών τους με άλλους νομαδικούς λαούς (Μπασκίρους και Καλμούκους), βλ. Kho-
darkovsky, Steppe Frontier, σ. 168-169-170-171και 204.

27 Θα ήταν λάθος, αν αφήναμε να περάσει η αντίληψη ότι οι σχέσεις της ταταρικής αστικής τάξης με 
την ρωσική διοίκηση ήταν αγαστές μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. Στην πραγματικότητα παράλληλα με την 
Ρωσο-ταταρική συνεργασία στην Ασία και Σιβηρία συνυπήρχε και ένας άκρατος ανταγωνισμός και εχθρό-
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Οθωμανική ελίτ, που αναζητούσε μια νέα πολιτική για την ενίσχυση του κράτους και 
για την έξοδό του από την κρίση. Με λίγα λόγια η κυρίαρχη τάξη στην Οθωμανική 
αυτοκρατορία βρίσκονταν σε αναζήτηση μιας πολιτικής που θα επέτρεπε την διαιώ-
νιση της εξουσίας της. Αυτή η πολιτική θα έπρεπε να είχε τα εξής χαρακτηριστικά: 1ον 
να ειρήνευε και να ομογενοποιούσε το εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
2ον να είχε φυσικούς συμμάχους στο εξωτερικό. 3ον να στόχευε, άμεσα ή έμμεσα στον 
χειρότερο εχθρό που είχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία στο εξωτερικό: την Ρωσική 
αυτοκρατορία28. Η τρίτη αστική τάξη ήταν η Βρετανική αποικιοκρατική ελίτ, η οποία 

τητα, η οποία πήγαζε από την εμμονή και θέληση του ρωσικού κράτους να ενσωματώσει τις νέες περιοχές 
ολοκληρωτικά στην ρωσική διοίκηση. Μετά την κατάκτηση του Καζάν για παράδειγμα ξεκίνησε μια σειρά 
ιεραποστολικών δραστηριοτήτων καθώς και δραστηριοτήτων προσηλυτισμού των Ταταρικών πληθυσμών 
που συνάντησε έντονη αντίδραση, Zenkovsky, Pan-Turkism, σ. 15. Khodarkovsky, Steppe Frontier, σ. 191. 
Ο ιεραποστολικός ζήλος έφθασε στο απόγειό του ειδικότερα μετά την ίδρυση του Ιεραποστολικού Γραφεί-
ου Υποθέσεων των νέο-προσηλυτισθέντων (Missionary Office of Affairs of New Converts). βλ. Zenkovsky, 
Pan-Turkism, σ. 16. Υπήρξαν περιπτώσεις πληθυσμών οι οποίοι απέφευγαν να παραμείνουν εντός της 
ρωσικής διοίκησης. Χαρακτηριστική περίπτωση μαζικής μετανάστευσης μουσουλμανικών λαών εκτός της 
ρωσικής αυτοκρατορίας είναι αυτή των Τατάρων της Κριμαίας κατά τον Κριμαϊκό πόλεμο. Η μετανάστευ-
ση 140.000 Τατάρων της Κριμαίας (ο μισός της πληθυσμός) στην Οθωμανική Αυτοκρατορία προκάλεσε 
μια τάση παρόμοια και στις υπόλοιπες περιοχές που ζούσαν Τάταροι (Βόλγα, Καζάν κλπ) δείχνοντας την 
αυξανόμενη επιρροή της Κωνσταντινούπολης.

28 Από το δεύτερο ήμισυ του 18ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία έβλεπε περιοχές που πριν ήταν 
υπό την πολιτική επιρροή της να χάνονται υπέρ άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων και κυρίως της Ρωσίας. Γε-
νικά η κρίση του Οθωμανικού κράτους ήταν φανερή καθόλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα κι ήταν αυτή που 
οδήγησε σε αναζήτηση μιας νέας πολιτικής για την ενίσχυση του κράτους. Για ένα διάστημα 70 χρόνων, η 
οθωμανική άρχουσα τάξη δοκίμασε διάφορες πολιτικές, τρείς εκ των οποίων είναι οι βασικότερες: Ο Οθω-
μανισμός, ο Ισλαμισμός ή Πανισλαμισμός και ο Τουρκισμός (ή Παντουρκισμός). Ο Οθωμανισμός όμως 
δεν απάλλαξε το Οθωμανικό κράτος από τις κεντρόφυγες τάσεις των χριστιανικών λαών που βρίσκονταν 
εντός του, βλ. Мухамметдинов, Р. Ф., Зарождение и Эволюция Тюркизма (Из Истории политической 
мысли и идеологии тюрских народов; Османская и Россиская империи, Турция, СССР, СНГ 70-е 
гг. XIX вв. – 90-е гг. XX в.), (διδακτ. διατρ.) Казан, 1995 (στο εξής Мухамметдинов, Тюркизм), σ. 24. 
Σύντομα λοιπόν, σε αναζήτηση καλύτερων εσωτερικών συμμαχιών η οθωμανική άρχουσα τάξη κατέφυγε 
στην άλλη πολιτική, αυτή του Πανισλαμισμού, κυριότερος υποστηρικτής της οποίας ήταν ο σουλτάνος 
Αμπντούλχαμίτ Β΄, βλ. Мухамметдинов, Тюркизм, σ. 24. Πρέπει να αναφερθεί ότι η προϊστορία του 
Πανισλαμισμού ή Ισλαμισμού στην Οθωμανική Αυτοκρατορία βρίσκεται στην συνθήκη του Κιουτσούκ-
Καϊναρτζή με την οποία ο Σουλτάνος, σε αντιστάθμισμα της απώλειας της πολιτικής του κυριαρχία στην 
χερσόνησο της Κριμαίας, ζητά οι Μουσουλμάνοι Τάταροι της περιοχής να «συμπεριφέρονται προς αυτόν 
σύμφωνα με τους κανόνες της θρησκείας τους, χωρίς όμως να προβαίνουν σε υποχωρήσεις ως προς την 
πολιτική ή πολιτειακή τους ανεξαρτησία όπως έχει θεσπιστεί.». Με λίγα λόγια ο Σουλτάνος διεκδικεί έναν 
ισλαμικό ποντιφικισμό τέτοιον που είχε να εμφανιστεί από την εποχή του αραβικού χαλιφάτου (τελευταίο 
των Αββασιδών. Μια τέτοια απαίτηση για αναγνώριση θρησκευτικής εξουσίας πέραν των συνόρων ήταν 
ριζοσπαστική και σε αυτή την περίοδο έχει τις ρίζες του ο μύθος σύμφωνα με τον οποίον ο τελευταίος 
Αββασίδης χαλίφης στο Κάιρο μεταβίβασε το χαλιφάτο στον σουλτάνο Σελίμ Α΄, το 1517, βλ. Lewis, B., 
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είχε θορυβηθεί από την ταχεία κάθοδο της Ρωσίας στον Καύκασο και την Κεντρική 
Ασία (καθόλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα) και από τις στρατηγικές της προεκτάσεις29 
και αναζητούσε μια στιβαρή πολιτική για να ενώσει τους πληθυσμούς της Κεντρικής 
Ασίας απέναντι στους Ρώσους, καθώς και συμμάχους σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο. 

Οι λαοί της εσώτερης Ασίας, κατά τον Τουρκισμό, αποτελούν ένα έθνος και έχουν 
μια κοινή πατρίδα. Η σχέση του Τουρκισμού με τον όρο Τούρκος είναι κάτι παραπά-
νω από προφανής, ότι δηλαδή η λέξη «Τούρκος» αποτελεί ρίζα της πρώτης λέξης. 
Από την στιγμή που ο «Τουρκισμός» εμφανίζεται ως πολιτικό κίνημα στην νεότερη 
εποχή, έδωσε και συνεχίζει να δίνει καινούργιο νόημα  στην έννοια «Τούρκος», ένα 
νόημα που ξεσήκωσε μια πολεμική που υπήρχε κίνδυνος να θέσει σε αμφισβήτηση 
τα κέρδη της Ρωσίας στον Καύκασο και την Κεντρική Ασία. Σκοπός των Ρώσων ήταν 
να αντιπαραθέσουν απέναντι στον πλέον πολιτικό και πολεμικό όρο «Τούρκος», όπως 
αυτός προέκυψε από τον Τουρκισμό, έναν άλλο όρο που ήταν α-πολιτικός και μη 

Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας, τ. 2, Παπαζήσης, Αθήνα, 2002, σ. 10-12. Το γεγονός όμως ότι ακόμη 
και μουσουλμανικοί λαοί είχαν αποκτήσει φυγόκεντρες τάσεις έδειξε τα όρια του ισλαμισμού, που δεν 
κατάφερε να αγκαλιάσει ούτε το εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σ’ αυτό το σημείο η οθωμα-
νική άρχουσα τάξη ανακαλύπτει τους «Τούρκους» και το πολιτικό ρεύμα του τουρκισμού. Οι τρείς αυτές 
πολιτικές δεν απέκλειαν η μια την άλλη. Το γεγονός ότι κάποια χρονική στιγμή μία από τις τρείς φαινόταν 
να προωθούνταν από το κράτος δεν σήμαινε ότι η άλλη βρισκόταν υπό διωγμό. Ήδη υπήρχε συζήτηση 
σχετικά με τον πολιτισμό των Τούρκων στην προ του Ισλάμ εποχή, καθώς και για την ύπαρξη φυλετικών 
δεσμών των Οθωμανών με τους Τούρκους της Ανατολής, βλ. Czaplicka, M. A., The Turks of Central Asia 
in History and Present Day, Oxford, Clarendon Press, 1918 (στο εξής: Czaplicka, The Turks), σ. 13. Πρώτο 
σύμπτωμα αυτής της συζήτησης ήταν η ανάπτυξη μιας φιλολογικής κίνησης εκκαθάρισης της Τουρκικής 
γλώσσας από τα περσικά και αραβικά στοιχεία, υπό τους Ziya Bey, Ahmed Shinassı Bey, Namık Kemal 
Bey, βλ. Czaplicka, The Turks, σ. 12. Πρβλ. Γκιοκάλπ, Ζ., Αρχές Τουρκισμού, μετάφρ. Άρης Αμπατζής, 
Κούριερ, Αθήνα, 2005, σ. 16-17, 27. Επίσης, οι Οθωμανοί αρχίζουν να χρησιμοποιούν ως έμβλημα τον 
λύκο (κυρίως από τον Α΄Π.Π.). Πρόκειται για το γνωστό τοτεμικό σύμβολο των σημερινών Τούρκων εθνι-
κιστών στην Τουρκία, το οποίο προέρχεται από την μυθολογία καταγωγής των Τούρκων. Σύμφωνα με 
αυτή τη μυθολογία, η οποία έχει πολλές παραλλαγές, μια λευκή λύκαινα ή πιθανόν και μια γυναίκα με 
το όνομα Ζήνα (μερικές φορές και Μπούρα) βρήκε και μεγάλωσε ένα εγκαταλειμμένο μωρό, το οποίο 
ήταν πρόγονος των Τούρκων. Από τότε ο λύκος αποτέλεσε έμβλημα των Τούρκων (Tu-chue) και πέρασε 
ώς τη σημερινή εποχή στη μοντέρνα τουρκική δημοκρατία. Περισσότερα για τον θρύλο βλ. ενδεικτικά: 
Файзрахманов, Г., Древние Тюрки в Сибире и Центролной Азий, Казан, Мастер Лайн, 2000, σ. 88-89. 
Гумилев, Древние Тюрки, σ. 28-29. Киселев, С. В., Древная История Сибирий, Москва, 1951, σ. 493. 
Roux, J. P., Η Ιστορία των Τούρκων. 2000 χρόνια από τον Ειρηνικό ώς την Μεσόγειο, μετάφρ., Μαρία 
Σμυρνιώτη, επιμέλ., Βασιλική Αναστασοπούλου, Γκοβόστης Εκδοτική, Αθήνα, 1998, σ. 70. Clauson, G.: 
“Turks and Wolves”, Studia Orientalia, XXVIII, 2, Helsinki, 1964, σ. 13-14.

29 Η ταχεία κάθοδος της Ρωσίας στην Κεντρική Ασία, σε μια κατεύθυνση προς το Αφγανιστάν, που 
θεωρούνταν το μαλακό υπογάστριο της Ινδίας.
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πολεμικός και που ιστορικά ήταν συγκεκριμένος. Και ακριβώς για να αποφύγουν την 
σύγχυση σε επίπεδο τουλάχιστον ακουστικής έπρεπε να εφεύρουν μια διαφοροποίη-
ση, για την οποία βασίστηκαν στις κινεζικές πηγές, από τις οποίες προέρχονται λέξεις 
«тюрки» (δηλ. 突厥)  και «турки» (Türk-Türkler).

Εκτός από τον στόχο της πολιτικής εξουδετέρωσης του όρου «Τούρκος» (ουσι-
αστικά της εξουδετέρωσης του κινήματος του Τουρκισμού στην Ρωσική αυτοκρα-
τορία, αφήνοντας μόνο το γλωσσολογικό πλαίσιο), οι Ρώσοι ήθελαν να θυμίσουν 
την αρχική πολιτική διάσταση του όρου «Τούρκος». Η πολιτική αυτή διάσταση είναι 
μιας νομαδικής φυλής, ανάμεσα σε τόσες άλλες, που κάποια στιγμή κατάφερε να 
εγκαθιδρύσει πολιτικούς δεσμούς με τις υπόλοιπες (χωρίς να επιβάλλει το όνομά της 
σε αυτές, ούτε και μια κεντρική πολιτική εξουσία), αφήνοντας όμως το όνομά της 
παρακαταθήκη στις μοντέρνες επιστήμες της ιστορίας, γλωσσολογίας, εθνολογίας, 
και κυρίως Τουρκολογίας, ως γενικό γλωσσολογικό προσδιορισμό μιας συγκεκριμέ-
νης κατηγορίας γλωσσών30. Η ιστορία των «тюрки» (tûrki) ταυτιζόταν με τους突厥

[tūjué] των κινεζικών πηγών31, των επιγραφών του Όρχον (της δεύτερης περιόδου 
του χανάτου) και με τις βυζαντινές πηγές  που αναφέρουν το «έθνος των Τούρκων»32. 

30 Гумилев, Древние Тюрки, σ. 9: «Однако имя ‘тюрк’ не исчезло. Больше того, оно распростра-
нилось на пол-Азии. Арабы стали называть тюрками всех воинственных кочевников к себеру от 
Согдианы, и те приняли это название, ибо первоначальные носители его после исчезновения с лица 
земли стали для степянков образцом доблесновения и геройства. В далнейшем этот термин еще раз 
трансформировался и стал названием языковой семьи. Так сделались ‘тюрками’ многие народы, 
никогда не входившие в великий каганат VI-VII вв». Την περισσότερο πολιτική-κοινωνική διάσταση 
που είχε η έννοια «Τούρκος» («Тюрк»), ήδη στα πρώτα στάδια της εμφάνισής, της δίνει και ο Barthold, 
ο οποίος μεταφέροντας την γνώμη του Thomsen, αναφέρει ότι η λέξη αυτή αρχικά πιθανότερα σήμαινε 
κάποια ξεχωριστή φυλή ή ακόμη πιθανότερα το όνομα βασιλικού γένους: «Это слово было, по его мне-
нию, ‘сначала, вероятно названием какого-нибудь отдельного племени или, что еще более верятно, 
названием княжеском рода», Бартольд, Работы, σ. 576.

31 Πληροφορίες για τους突厥[tūjué] (Τούρκους) αντλούμε κυρίως από την δυναστειακή ιστορία των 
Sui 隋書 [suíshū] (γράφτηκε το 629-636 και περιλαμβάνει την ιστορία της βραχύχρονης ομώνυμης δυ-
ναστείας),  την παλιά Ιστορία (χρονικό) των Tang, 舊唐書[jiùtángshū], που γράφτηκε το 945 και περι-
λαμβάνει την περίοδο από το 618-906. Το παλιό χρονικό των Tang, ονομάστηκε «παλιό» μόνο μετά την 
έκδοση του νέου χρονικού των Tang. Αποτελείται από 200 κυλίνδρους και είναι μια πολύ σημαντική πηγή 
καθώς καλύπτει με σφαιρικότητα την περίοδο της δυναστείας των Tang δίνοντας πληροφορίες τόσο για 
πολιτικές όσο και για κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις), και τη νέα δυναστειακή ιστορία των Tang (
新唐書 [xīntángshū], που γράφτηκε στα μέσα του 11ου αιώνα (1061) και επισκίασε το παλιό χρονικό. Το 
νέο χρονικό των Tang γράφτηκε κατά την περίοδο της δυναστείας των Song 960-1279). Βλ. τη μετάφραση 
στη Γαλλική γλώσσα του Chavannes E., Documents sur les Tou – Kiue (Turcs) occidentaux, recueillis et 
commentés, suivis des notes additionelles, Paris, 1900, (επανέκδ. 1969), όπου είναι συγκεντρωμένες όλες 
οι κινεζικές πηγές που αφορούν στους Δυτικούς Τούρκους.

32 Οι Βυζαντινιοί που περιγράφουν τα γεγονότα σχετικά με τους Τούρκους είναι κυρίως οι Μένανδρος 
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Πρόκειται για την νομαδική φυλή της δυτικής Μογγολίας που ένωσε σε μια χαλαρή 
νομαδική αυτοκρατορία τις φυλές της ευρασιατικής στέπας, σε δύο φάσεις (η πρώτη, 
στην οποία αναφέρονται οι βυζαντινές πηγές ξεκινά από το 552 και φτάνει μέχρι λίγο 
πριν τα μέσα του 7ου αι.). Οι Μένανδρος Προτήκτορας και Θεοφύλακτος Σιμοκάττης 
είναι κυρίως αυτοί που περιγράφουν με περισσότερες λεπτομέρειες τα περί των Τούρ-
κων αλλά ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες δίνουν οι κινεζικές πηγές καθώς και οι 
τουρκικές εκείνης της περιόδου.  Ειδικά οι κινεζικές πηγές που ασχολούνται με τους 
突厥[tūjué],  αναφέρουν μια σειρά από λαούς και φυλές που σήμερα η δυτική ιστορι-
ογραφία κατατάσσει στους «τουρκικούς». Χαρακτηριστικό της σύγχυσης που μπορεί 
να επιφέρει η μη γνώση αυτών των πηγών είναι ότι σύμφωνα με τις κινεζικές πηγές, οι 
突厥[tūjué], κατά τη διάρκεια της επέκτασης της επιρροής τους στην πολιτική σκηνή 
της στέπας βορειοδυτικά της Κίνας, έρχονται σε σύγκρουση με τους Tie-le (Tiele 鐵
勒), μια άλλη συνομοσπονδία φυλών, μέρος της οποίας ήταν και οι Ογούζοι, φύλο 
από το οποίο κατάγονται οι νεότεροι Τούρκοι (σκωπτικά και αναφορικά με την στρέ-
βλωση που έλαβε ο όρος «Τούρκος» μπορεί να λεχθεί ότι τον 7ο αιώνα οι Τούρκοι 
νίκησαν τους προγόνους των Τούρκων!). 

Ένας άλλος στόχος των Ρώσων ήταν η ενίσχυση της δικής τους διοίκησης και πο-
λιτικής στις δυτικές ευρασιατικές στέπες και στην Κεντρική Ασία. Αφού θα απέφευ-
γαν το κυριότερο πρόβλημα, που ήταν η συσπείρωση των μουσουλμανικών, τουρκό-
φωνων πληθυσμών της Κ. Ασίας και Ν.-Ανατολικής Ρωσίας γύρω από μια ιδέα (έθνος 
των Τούρκων), έπρεπε να προχωρήσουν στην διάσπασή τους και να την παγιώσουν. 
Συνεπώς ο όρος «тюрки» μόνο ως μια οικογένεια λαών που μιλούν συγγενικές γλώσ-
σες άφηνε χώρο για αυτό που οι Ρώσοι αναφέρουν ως θεωρία του αυτοχθονισμού ή 
αυτοχθονίας (Автохтонизм). Όπως μας αναφέρει ο Кляшторный, η ιδέα του αυτο-
χθονισμού αναπτύχθηκε ως αντίδραση στο κίνημα του Τουρκισμού στις περιοχές του 
Βόλγα – Ουράλη και στην Κ. Ασία33. Ήταν αυτή η ιδέα που στάθηκε η βάση για την 
ανάπτυξη της ιστορίας κάθε λαού ξεχωριστά και για  την εξέλιξή τους σε μοντέρνες 
εθνικές ταυτότητες34. 

Προτήκτορας και Θεοφύλακτος Σιμοκάττης, καθώς κάνουν ευθείες αναφορές στις «τουρκοβυζαντινές σχέ-
σεις» αυτής της εποχής. Όμως και άλλοι Βυζαντινοί ιστορικοί αναφέρονται στους Τούρκους του 6ου αιώνα, 
όπως οι Θεοφάνης Βυζάντιος, Προκόπιος, Θεοφάνης Ομολογητής. Στις Βυζαντινές πηγές εντάσσεται και 
ο Ιωάννης της Εφέσου, αν και η γλώσσα του είναι η συριακή.

33 Кляшторный, Памятники, σ. 13: «Концепция автохтонизма, первоначально проявившаяся 
как естественная реакция на идеи пантюркизма, была все же естественным следствием ‘националь-
ного размежевания’ в Средней Азии и Урало-Поволжском регионе».

34 Кляшторный, Памятники, σ. 13: «Именно эта концепция стала идеологической основой для 
обослбления истории каждого народа этих регионов, разделения на национальные потоки общере-
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Τέλος, πρέπει να λεχθεί ότι στην πολιτική τους προοπτική οι Ρώσοι είχαν και 
την αποδέσμευση της πολιτικής ατζέντας του Τουρκισμού, από τον άμεσο Οθωμα-
νικό (και αργότερα τουρκικό) έλεγχο. Ευνόησαν έτσι, έμμεσα, τις μη-τουρκικές (με 
την έννοια της προέλευσης από την σύγχρονη Τουρκική Δημοκρατία) ερμηνείες του 
Τουρκισμού, με χαρακτηριστικότερο ίσως το παράδειγμα του Τουρκμενιστάν35, το 
οποίο φαίνεται ότι προωθούν σαν αντίβαρο της Τουρκίας στην Κεντρική Ασία36. Η 
αντίθεση λοιπόν «Τουρκισμού» και «αυτοχθονίας» ήταν φανερή στους πολιτικούς 
στόχους. Ο ένας επιζητούσε την ένωση σε ένα κράτος, ή σε μια ομοσπονδία κρατών 
βασισμένος στον μύθο της κοινής εθνικής καταγωγής. Ο άλλος αντίθετα επιζητούσε 
την ανάπτυξη ενός τοπικού πατριωτισμού και πολιτειακής οργάνωσης βασισμένων 
στον μύθο της αυτόχθονης ύπαρξης και η κάθε μια εξυπηρετούσε διαφορετικούς στό-
χους στο παιχνίδι της παγκόσμιας στρατηγικής.

Stefanos Kordosis 
 

“Some notes on the meanings and dimensions of the term 
‘Turk – Turks, Turkish’. A historico-political inquiry through 

the modern Russian language.”

Summary
In the era of colonialism, the great powers tried to control space by relying on 

new nationalities and on the phenomenon of nationalism. The “colonial geography” 

гиональных исторических процессов, увязки национальной истории с ныне занимаемыми каждым 
народом территорями».

35 Πολύ χτυπητό είναι το παράδειγμα του Saparmurat Niyazov (πρώην προέδρου του Τουρκμενι-
στάν), ο οποίος στο βιβλίο του "Rukhnama" (ή σε μετάφραση «βιβλίο της ψυχής»), το οποίο γράφτηκε με 
βάση την έμπνευση που στάλθηκε από τον Θεό στον πρόεδρο του Τουρκμενιστάν (sic), βλ. Niyazov, S., 
Rukhnama, Ashgabat, 2001 (στο εξής: Niyazov, Rukhnama), Εισαγωγή, αντιστρέφει το οικοδόμημα του 
Tουρκισμού (όπως προέρχεται από την μοντέρνα Τουρκική Δημοκρατία), λέγοντας πως οι Τουρκμένοι, 
εκτός από τις εφευρέσεις που έφεραν στην ανθρωπότητα, δημιούργησαν και πάρα πολλά κράτη στην πάρο-
δο της ιστορίας. Ένα δε απ’ αυτά ήταν η «Οθωμανική Τουρκμενική (η έμφαση δική μου) Αυτοκρατορία» η 
οποία ήταν κυρίαρχη στο 1/3 του κόσμου για 600 χρόνια και ταυτόχρονα ισχυρίζεται πως οι Τούρκοι στην 
πραγματικότητα είναι Τουρκμένοι, βλ. Niyazov, Rukhnama, σ. 109, σ. 136. 

36 Βλ. το άρθρο του Хриенко А., «Центральную Азию может возглавить Туркменистан?» (= 
«μπορεί να ηγηθεί το Τουρκμενιστάν στην Κεντρική Ασία;»)  στο πρακτορείο Центразия, διεθύνση: http://
www.centrasia.ru/newsA.php?st=1243845720.
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(nowadays part of the history of cultural geography) recorded, acknowledged and 
recognized these new nations in space. The British and the Russians, as the most 
powerful and “globalised” colonial powers of the 19th century, were fully absorbed 
in an effort to increase their influence in Central Asia (the former from its bases in 
British India and the latter from the areas of south-western and south-center Siberia, 
in their effort to affect the political processes amongst the peoples of Central Asia. 
Their politics and aims collided on a number of fields, including the interpretation 
of the term “Turk”. Unlike English, Turkish and Greek where the term “Turk” has 
a double meaning (on one side it means the inhabitants of Modern Turkey and on 
the other side it has an ambiguous meaning referring to the “Uralo-Altaico-Mogol 
peoples”), in Russian two separate ethnonyms can be recorded: «Турки» (turki) and 
«тюрки» (tûrki) out of which two adjectives are produced: «турецкий» (tureckij) και 
«тюркский» (tûrkskij). The Russian language bases this differentiation probably on 
the Chinese which distinguishes the “Turk” (土耳其人 [tǔěrqírén]), a term bearing 
only the modern national meaning from the “Turk” (突厥人[tūjuérén]), a term that 
originates in the Chinese sources, referring to the Turks of the 6th and 7th centuries and 
which nowadays has only a linguistic dimension (it includes the languages of Azeris, 
Tatars, Wuigurs, Uzbeks, (modern) Turks and Turkmens). Accordingly, the ethnonym   
«Турки» (turki) is a nation-state while the «тюрки» (tûrki) is a broader, non-political 
category of peoples, characterised by some common features in their language. In this 
way, room is left for the construction of political identities such as Tatars, Uzbeks and 
Kazakhs, which could take their place next to the Turks as modern nations.

Behind the choice made by the Russian language lies the collision of two political 
ideologies. The one is that of Turkism (or Pan Turkism, sponsored by the British) and 
the other of Avtochtonism (Автохтонизм, sponsored by the Russian state). The Brit-
ish were seeking a geopolitical unification of the space from the Ukranian Plains to the 
borders of China and from Persia and Afghanistan to the Kazakh plains (based on the 
myth of the common origin of the people living there). The Russians were seeking the 
development of a local patriotism and of a local élite based on the myth of the indig-
enous presence in those areas, aiming at the political division of the populations. Each 
was in service of different powers and purposes in the game for global supremacy in 
the 19th and 20th centuries. 





Κωνσταντίνος Σ. Παπανικολάου

Η ανάθεση της αρχηγίας της Φιλικής Εταιρείας. 
Ι. Καποδίστριας και Αλ. Υψηλάντης





Εδώ και δεκαετίες στο πλαίσιο των σχολικών εορτών της 25ης Μαρτίου αναρτώ-
νται, παραδοσιακά, στις σχολικές αίθουσες προσωπογραφίες των ηγετικών μορφών 
της Επανάστασης του 1821. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη παρατηρητικότητα για να διαπι-
στώσει κανείς ότι την οπτική επαναστατική αρμονική συγχορδία των πάνοπλων Κο-
λοκοτρώνη, Καραϊσκάκη, Ανδρούτσου και Μακρυγιάννη διαταράσσει η εικόνα του 
μαυροφορεμένου και μελαγχολικού κόμη Ι. Καποδίστρια, ο οποίος εικονιστικά και 
μόνο φαίνεται ως παραφωνία στον ρωμαλέο περίγυρο που τον πλαισιώνει. Το ομολο-
γουμένως απλοϊκό αυτό σχήμα είναι απροσδόκητα αντιπροσωπευτικό της σχέσης του 
Κερκυραίου πολιτικού αφενός με την ιδέα της Ελληνικής Επανάστασης αφετέρου με 
τον οργανωτικό πυρήνα αυτής, την Φιλική Εταιρεία, της μυστικής εκείνης οργάνω-
σης που στόχο της είχε την προετοιμασία του Εθνικού Εγχειρήματος.

Το δημιούργημα των Ξάνθου, Σκουφά και Τσακάλωφ δεν ήταν ιστορικό unicum 
ενώ σε πολλά επίπεδα αντέγραφε τις οργανωτικές δομές παρόμοιων Εταιρειών της 
Ευρώπης με πολλά σημεία σύγκλισης αλλά και αποκλίσεις σε επίπεδο ιδεολογικού 
και πολιτικού προσανατολισμού, κυρίως στον βαθμό αξιοποίησης της ιδεολογικής 
επαναστατικής κληρονομιάς του 1789. Επίσης δεν ήταν η πρώτη ελληνική εταιρεία. 
Της ίδρυσης της το 1814 στην Οδησσό της Ρωσίας είχαν προηγηθεί αντίστοιχες προ-
σπάθειες με ερεβώδεις συχνά σκοπούς και πρόγραμμα, όπως η λέσχη «Αλέξανδρος» 
με ενδεχομένως τεκτονικές καταβολές, η Εταιρεία των Φίλων με στόχο την απελευ-
θέρωση της Ελλάδας, η Εταιρεία των Καλών Εξαδέλφων, η Εταιρεία της Αθηνάς 
και η Εταιρεία των Πέντε.1 Πολλές ακόμη θα μπορούσαν να αναφερθούν. Σε αντί-
θεση με αυτές τις προσπάθειες οι οποίες πολλές φορές προέτασσαν σκοπούς μορφω-
τικούς και εκπαιδευτικούς η Φιλική Εταιρεία είχε ξεκάθαρη εξ αρχής σκοποθεσία 
«την καλυτέρευση του έθνους και εάν ο Θεός σχωρίσει με ελευθερίαν».2 Ωστόσο αν 
και στην ιδρυτική της διακήρυξη η Φιλική Εταιρεία ομολογούσε ότι δεν ανέμενε την 
«φιλανθρωπίαν των χριστιανών βασιλέων», έγινε σύντομα σαφές στην ηγετική της 
ομάδα ότι ο προσηλυτισμός προσώπων με μικρή οικονομική επιφάνεια και κύρος 
-συνακόλουθα- δεν ήταν ικανοποιητικός για την εικόνα που η Εταιρεία φιλοδοξούσε 
να προβάλει για τον εαυτό της. Την εικόνα του ισχυρού πυρήνα με τις απαραίτητες 

1 Β. Παναγιωτόπουλος, «Η Φιλική Εταιρεία. Οργανωτικές προϋποθέσεις της εθνικής επανάστασης», 
Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. Γ΄, Αθήνα 2003, σ. 10.

2 Ιστορικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη (Ι.Α.Μ.Μ.), Συλλογή εγγράφων Φιλικής Εταιρείας, Φάκελλος 
½, Διπλώματα (1818-1822).
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για το επαναστατικό  εγχείρημα διασυνδέσεις και επαφές με τους «προκομμένους» 
του γένους. Γεγονός το οποίο θα ενέπνεε εμπιστοσύνη στους Έλληνες. Η μικρή προ-
σέλευση άλλωστε μέχρι το 1816 έκανε πολλούς να θεωρήσουν ως έτος ίδρυσης της 
το 1816 και όχι το 1814. Παρά τα ελπιδοφόρα μηνύματα όπως ο προσεταιρισμός 
του Π. Σέκερη, του Λεβέντη, του Γρ. Μαρασλή, του Ηλ. Μάνεση και τον αδελφών 
Κούμπαρη, προσωπικοτήτων με οικονομική ευρωστία, οι Φιλικοί και η προσπάθεια 
τους στερούνταν του απαραίτητου κύρους και ακτινοβολίας, η οποία θα μπορούσε 
να προσελκύσει της ηγετικές τάξεις του γένους. Αν και τα Ορλωφικά καθώς και το 
σύνολο των επαναστατικών εμπειριών των παρελθόντων αιώνων είχαν προκαλέσει 
σημαντικό πλήγμα στο γόητρο των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων ως δυνάμει ελευθερωτών 
των Ελλήνων, η εμφάνιση της προσπάθειας ως χαίρουσας της έγκρισης ενός ισχυ-
ρού εστεμμένου έτοιμου να συνδράμει στρατιωτικά αλλά και οικονομικά -κατά την 
προπαρασκευή της- την Επανάσταση, ήταν διαρκές και μόνιμο ζητούμενο. Αυτοί οι 
προβληματισμοί οδήγησαν τους Ξάνθο, Σκουφά. Τσακάλωφ στην επινόηση της «Αρ-
χής», της κρυφής «κινούσας δύναμης» της Εταιρείας για την οποία ο Ξάνθος έγραψε 
στα Απομνημονεύματα του:

«...Ωνομάσθη Αρχή άγνωστος και αφανής εις όλους τους προσήλυτους αδελφούς 
της Εταιρείας ταύτης. Τα συμβάντα του αειμνήστου Ρήγα και Παπά Ευθύμιου και 
άλλα δικαιολογημένα αίτια, παρεκίνησαν τους Αρχηγούς, να φυλάξωσι μυστικήν την 
Αρχήν, μέχρι της ενάρξεως της επαναστάσεως. Διά τούτο πολλοί απατηθέντες εξέλα-
βον ως Αρχηγούς διάφορα υποκείμενα, όχι μόνον εκ των κατηχηθέντων προσηλύτων 
αδελφών της Εταιρείας ταύτης αλλά και εξ εκείνων οίτινες δεν είχον γνώσιν ίσως και 
διάθεσιν του εγχειρήματος»3

Ο Ξάνθος αναφέρει μέρος της αλήθειας καθώς στην μετοχή «απατηθέντες» πα-
ραλείπεται το ποιητικό αίτιο. Όσοι πείσθηκαν και σχημάτισαν λανθασμένη άποψη 
περί της αρχής καθοδηγήθηκαν στην συνέχεια εντέχνως από την προπαγάνδα της 
Εταιρείας, με την διαρροή φημών και επενδύοντας στις παραδόσεις του ομοδόξου 
«Ξανθού Γένους», των Ρώσων. Η απάντηση που έλαβε ο εφοπλιστής και μέλος της 
Φιλικής Σέκερης, σχετικά με την Αρχή, ότι η καταγωγή της δηλαδή τοποθετείται στα 
βάθη της Ρωσίας4 είναι ενδεικτική των προθέσεων των Αρχηγών, να παραπέμψουν 
εμμέσως είτε στον Τσάρο Αλέξανδρο Α΄ είτε στον υπουργό του, τον Ιωάννη Καποδί-

3  Ε. Ξάνθος, Απομνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρείας, Αθήνα 1845, σ. 4.
4  Ι. Φιλήμων, Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρείας, Ναύπλιο 1834, σ. 182.
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στρια του οποίου τα πλεονεκτήματα για την επίζηλη θέση του Αρχηγού της Φιλικής 
ως του πλέον προβεβλημένου Έλληνα της εποχής του ήταν προφανή και πασιφανή. 
Ωστόσο υπήρχαν και άλλες «ισχυρές υποψηφιότητες», μεταξύ αυτών και εκείνη του 
Μηλιώτη Αρχιμανδρίτη Άνθιμου Γαζή, ο οποίος όμως αρνήθηκε δηλώνοντας ότι δεν 
ήταν «σύμφωνος μολονότι δεν ήταν ενάντιος».5 

Την επίσημη πρόταση για την ανάληψη της ηγεσίας της Εταιρείας θα απευθύνει ο 
Ξάνθος στον Κόμη τον Χειμώνα του 1820 για να λάβει την αρνητική απάντηση του 
τελευταίου και να απευθυνθεί τελικά στον Αλ. Υψηλάντη. Για να κατανοηθούν τα 
αίτια της άρνησης αυτής υπάρχουν δύο κομβικής σημασίας ζητήματα: Η αποστολή 
Ν. Γαλάτη στον Καποδίστρια, και η κατάχρηση του ονόματος της Φιλομούσου Εται-
ρείας από τους Φιλικούς.

Η πρώτη επαφή (υπήρξε μία ακόμη ίσως το 1814 με τον Τσακάλωφ)6 του Έλληνα 
υπουργού εξωτερικών του Τσάρου με την Φιλική Εταιρεία έγινε διά του αντιπροσώ-
που της Νικολάου Γαλάτη μίας σχεδόν μυθιστορηματικής μορφής για τις προθέσεις 
του οποίου λίγα μπορούν να ειπωθούν με βεβαιότητα εκτός ίσως από τον έντονο και-
ροσκοπισμό του. Χαρακτηριστικό το οποίο οδήγησε τελικά στην εκτέλεσή του από 
τους Φιλικούς. Ο αυτοδιαφημιζόμενος ως συγγενής του Καποδίστρια μυήθηκε από 
τον Σκουφά, ο οποίος στο τέλος της ζωής του παραδέχτηκε ότι η απόφαση του αυτή 
υπήρξε το μεγαλύτερο λάθος του. Αφού ο πρεσβύτερος των ιδρυτών του αποκάλυψε 
την αλήθεια για τα περί της Αρχής μυθεύματα και την άγνοια του Καποδίστρια για τις 
διακινούμενες φήμες, υποσχέθηκε την ένταξη του στον ηγετικό πυρήνα με την προ-
ϋπόθεση να ταξιδέψει στην Ρωσία και να προτείνει στον Καποδίστρια την ανάληψη 
της ηγεσίας. Ο τελευταίος αν και υποψιασμένος για την φύση της επισκέψεως αυτής 
όπως παραδέχεται στο υπόμνημα του προς τον Τσάρο Νικόλαο Α΄ το 1826 -κείμενο 
το οποίο αποδεικνύεται μεγάλης σημασίας ερμηνευτική κλείδα για την στάση του 
Καποδίστρια προς του «ελεεινούς εμποροϋπάλληλους» όπως αποκαλεί τα μέλη της 
Φιλικής Εταιρείας- αποδέχτηκε το αίτημα του ενημερώνοντας παράλληλα τον Αλέ-
ξανδρο Α΄ ότι «κρίνων εκ της επιστολής δεν περιμένω άλλον τι παρά καμμίαν ανο-
ησίαν».7 Η απαραδειγμάτιστη διαγωγή του «κενόδοξου» και «αχαλίνωτου» Γαλάτη 
σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό του ιστορικού της Φιλικής, Ιωάννη Φιλήμονα υπήρξε 
το πρελούδιο της συνάντησης του με τον Καποδίστρια. Συστηνόμενος στην Μόσχα 
ως «Κόμης» και «Πρέσβης του Ελληνικού Έθνους» φορούσε την στολή της Ιονίου 

5  Ι. Χατζηφώτης, Άνθιμος Γαζής (1758-1828) Η ζωή και το έργο του, Αθήνα 1965, σ.119.
6  Την πληροφορία αυτή αναφέρει μόνο η Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεία.
7  Ι. Καποδίστριας, Απομνημονεύματα (Αυτοβιογραφία). Επισκόπηση της πολιτικής μου σταδιοδρομίας, 

Αθήνα 1986, σ. 82
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Πολιτοφυλακής και τόνιζε πως η επιρροή του ήταν τόση στα μέλη της Φιλικής -για 
την οποία μιλούσε απροσχημάτιστα- ώστε μία εντολή του αρκούσε  για να δολοφο-
νήσουν ακόμη και τον ίδιο τον Αυτοκράτορα της Ρωσίας.8 Τα γεγονότα αυτά είναι 
άγνωστο πόσο υπονόμευσαν το κλίμα της συνάντησης, είναι γνωστή όμως η αντίδρα-
ση του Καποδίστρια τόσο από το υπόμνημα του 1826 όσο και από συμπληρωματικές 
πηγές. Αφού χαρακτήρισε την πρόταση του προϊόν παραφροσύνης, του ζήτησε να 
μεταφέρει στους εντολείς του ότι «αν δεν θέλουν να καταστραφούν και να συμπαρα-
σύρουν εις τον όλεθρον το αθώον και δυστυχές έθνος των, πρέπει να εγκαταλείψουν 
τας επαναστατικάς ενεργείας των και να ζήσουν ως πρότερον υφ ας κυβερνήσεις ευ-
ρίσκονται, μέχρις ότου η Θεία πρόνοια αποφασίσει άλλλως».9 Παρά τον αποτρεπτικό 
λόγο του Κόμη η επικίνδυνη συμπεριφορά του Γαλάτη στο εσωτερικό της ρωσικής 
αυτοκρατορίας οδήγησε στην σύλληψη αλλά και στην ενίσχυση των αρχικών φόβων 
του Κερκυραίου διπλωμάτη περί των μελών της Εταιρείας, η οποία με την αποστολή 
Γαλάτη φαινόταν περίτρανα να μην διαθέτει το απαραίτητο από άποψη ποιότητας 
έμψυχο υλικό το οποίο θα την καθιστούσε ικανή να ηγηθεί της Ελληνικής Επανάστα-
σης την στιγμή που -όπως καλύτερα από τον καθένα λόγω της θέσης του γνώριζε- η 
επανάσταση στην Ευρώπη της Παλινόρθωσης δεν ήταν άκαιρη ή παρακινδυνευμένη 
αλλά πιθανότατα καταδικασμένη να αποτύχει πριν ακόμα εκδηλωθεί.

Ωστόσο ο Καποδίστριας ήταν ενήμερος και προϊδεασμένος τόσο για τις συνω-
μοτικές κινήσεις κάποιας εταιρείας με επαναστατικούς σκοπούς όσο και για την 
προσπάθεια των μελών της να οικειοποιηθούν το όνομα του ως αρχηγού,  να τον 
εμπλέξουν και τελικά να ταυτίσουν την Εταιρεία τους με την Φιλόμουσο Εταιρεία. 
Η εταιρεία αυτή είχε ιδρυθεί από τον Καποδίστρια τον Ανθ. Γαζή και τον Ιγνάτιο 
Μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας με στόχο την συγκέντρωση χρηματικών ποσών «διά 
την έκδοσιν των κλασικών συγγραφέων και βοήθειαν πτωχών μαθητών όσοι σπου-
δάζουσι τας επιστήμας και τέλος διά την ανακάλυψην παντός είδους αρχαιοτήτων» 
όπως δηλωνόταν στην ιδρυτική της πράξη. Η εταιρεία με την ξεκάθαρη αυτή φιλεκ-
παιδευτική σκοποθεσία και το εκπολιτιστικό πρόγραμμα –το οποίο σύμφωνα με τον 
Απ. Βακαλόπουλο απέβλεπε και στην αναδημιουργία ενδεχομένως μίας ορθόδοξης 
οικουμένης10- γεννήθηκε κατά την διάρκεια του Συνεδρίου της Βιέννης από την πίστη 
του Καποδίστρια ότι της εθνικής αποκατάστασης των Ελλήνων έπρεπε να προηγηθεί 
ο φωτισμός αυτών σύμφωνα με την κοραϊκή ρήση ενώ τα πρώτα της μέλη ήταν ο 

8  C. M. Woodhouse, Capodistria. The founder of Greek Independence, Λονδίνο 1973, σσ. 162-163.
9  Ελ. Κούκου, Ιωάννης Καποδίστριας. Ο άνθρωπος – ο ευρωπαίος διπλωμάτης, Αθήνα 2005, σ.83.
10 Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού (1813-1822), τόμος Ε΄, Θεσσαλονίκη 1980, σσ. 59-60.
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ίδιος ο τσάρος Αλέξανδρος Α΄ και μερικές από τις πλέον προβεβλημένες προσωπικό-
τητες της μοναρχούμενης Ευρώπης. Βρισκόταν δηλαδή στον αντίποδα τόσο ως προς 
τις καταβολές της όσο και ως προς  την ιδεολογία των επαναστατικών κηρυγμάτων 
των Φιλικών, οι οποίοι προσπάθησαν να εμφανίσουν τις δύο εταιρείες ως μία για 
ευνόητους λόγους. Ο ενήμερος από το Φιλικό Θ. Νέγρη Καποδίστριας αναφέρει στο 
υπόμνημα του προς τον Νικόλαο Α΄ σχετικά με τις προσπάθειες αυτές: «Τοιαύτη είναι 
η αρχή της Εταιρείας των Φίλων των Μουσών, της εν Ελλάδι αποκληθείσης Φιλο-
μούσου Εταιρείας, ης την φύσην μετέπειτα ανήσυχοι και ταραχοποιοί άνθρωποι απε-
πειράθησαν να διαστρέψουν».11 Τέτοιες φήμες ήταν εύκολο να εκθέσουν τον Καπο-
δίστρια απέναντι στον ευμετάβλητο Αλέξανδρο΄, του οποίου οι διαρκείς ιδεολογικές 
μεταπτώσεις του είχαν προσδώσει το προσωνύμιο του «ανεμοδείκτη» αλλά και να 
επηρεάσουν δυσμενώς την εξέλιξη του ελληνικού ζητήματος. Εξαιρετικής σημασίας 
προκειμένου να κατανοηθεί η στάση του Καποδίστρια απέναντι στον «εταιρισμό» 
είναι το γεγονός ότι σε πολλούς κύκλους με κοινό χαρακτηριστικό τον φόβο απέναντι 
στην δυναμική εμφάνιση της Ρωσίας στον Βαλκανικό Νότο, η Εταιρεία που ίδρυσε ο 
υπουργός εξωτερικών του Τσάρου θεωρήθηκε όργανο προπαγάνδας της Τρίτης Ρώ-
μης: μεταξύ αυτών ο παρατηρητής του Συνεδρίου της Βιέννης De la Garde Chambo-
nas, ο υπουργός της αυστριακής αστυνομίας Hager και Αυστριακός Πρόξενος στην 
Κέρκυρα Von Paulich, ο οποίος δήλωνε ότι η Εταιρεία των Φιλομούσων έπρεπε να 
αποκαλείται εταιρεία των Φιλορώσων.12 Το ερώτημα λοιπόν το οποίο τίθεται είναι 
ΤΟ εξής: Αν μία εταιρεία όπως η Φιλόμουσος δίχως ανατρεπτικούς σκοπούς, «γεννη-
μένη» στην Ευρώπη της Παλινόρθωσης, με χορηγούς όπως ο δημιουργός της Ιεράς 
Συμμαχίας Αλέξανδρος Α΄, δίχως μία δομή ύποπτη και παρεξηγήσιμη τύγχανε αυτής 
της αντιμετώπισης και η οποία ουκ ολίγες φορές έφερε τον Καποδίστρια στο στόχα-
στρο της μυστικής αστυνομίας του Metternich, ποία θα ήταν η τύχη μίας εταιρείας 
όπως η Φιλική με διακεκηρυγμένους επαναστατικούς στόχους και οργάνωση παρό-
μοια με άλλων ευρωπαϊκών επαναστατικών ομάδων της Ευρώπης, όπως η Φιλική; 

Ο Κερκυραίος πολιτικός γνώριζε την απάντηση και για τον λόγο αυτό κατά την 
τελευταία του επίσκεψη στην Κέρκυρα το 1819 τόνισε στους συμπατριώτες του ότι ο 
κόσμος «έχειν ανάγκη ησυχίας» ενώ προσπάθησε, ενήμερος ων για την προσπάθειες 
εμπλοκής του ονόματος του, να διαψεύσει τις φήμες που τον ενέπλεκαν σε επανα-
στατικά προγράμματα «προς αποφυγήν πάσης κακής ερμηνείας της συνομιλίας των», 
φοβούμενος «μήπως η κακοβουλία επωφεληθεί την περίστασιν και γενήσει παρά τοις 

11  Καποδίστριας, ό, π., σ.59.
12  Βακαλόπουλος, ό. π., σ. 57.
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ομοδόξοις ημών ιδέας εσφαλμένας ή ελπίδας επικινδύνους», όπως επισημαίνει στο 
υπόμνημα του 1826, τονίζοντας παράλληλα την προτεραιότητα της ηθικής και πνευ-
ματικής τελείωσης του έθνους.13

Την ίδια στιγμή ωστόσο, αν και οι Φιλικοί είχαν κατορθώσει να αυξήσουν την 
προσέλευση νέων μελών, προβλήματα απειθαρχίας στο εσωτερικό της και η αμφι-
βολία πολλών μελών της για την συμμετοχή του Καποδίστρια στο όλο εγχείρημα 
(όπως ο Λάζαρος Κουντουριώτης) επανέφεραν το ζήτημα της ανάληψης της ηγεσίας 
από μία ισχυρή προσωπικότητα επιτακτικά στο προσκήνιο, αν και η αποτυχημένη 
απόπειρα του Γαλάτη κάθε άλλο παρά ενθαρρυντική υπήρξε. Η διογκούμενη αυτή 
δυσαρέσκεια αλλά και προβλήματα πρακτικής φύσης όπως οι κίνδυνοι που ελλό-
χευαν από τις προσπάθειες μελών να έρθουν σε επαφή με τον φερόμενο ως αρχηγό 
Καποδίστρια, με σκοπό να του ζητήσουν την συνδρομή του, μπορούσαν ανά πάσα 
στιγμή να αποκαλύψουν την αλήθεια περί της αρχής. Άλλωστε υπήρχε το παράδειγ-
μα του απεσταλμένου του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, Κυριάκου Καμαρινού ο οποίος 
όταν έμαθε από τον ίδιο τον Κόμη την αλήθεια «ως αχαλίνωτο άλογο» σύμφωνα με 
τον Παπαφλέσσα μιλούσε απροκάλυπτα περί της Εταιρείας και της Αρχής. Πρακτι-
κή η οποία οδήγησε στην εκτέλεση του από μέλη της Φιλικής. Είναι ενδεικτικό της 
σημασίας που απέδιδαν οι ιδρυτές της στην απόκρυψη της αλήθειας περί της Αρχής, 
το γεγονός ότι όσοι θέλησαν είτε από απερισκεψία όπως ο Γαλάτης είτε από διάθεση 
εκδίκησης όπως ο Καμαρινός να αποκαλύψουν την αλήθεια, εκτελέσθηκαν, ενώ ο 
ίδιος ο Καποδίστριας συσχετίζοντας τα γεγονότα έγραψε ότι: «ούτοι εθανατώθησαν 
ως οχληροί μάρτυρες της αλήθειας ην άλλοι προσεπάθουν να αποκρύψουν από τους 
Έλληνας».14

Σκέψεις όπως αυτές οδήγησαν τον Ξάνθο να επαναλάβει το εγχείρημα του Γα-
λάτη. Ο Ξάνθος παρουσιάζει την απόφαση να απευθυνθεί στον Καποδίστρια αφενός 
ως δική του επιλογή αφετέρου δίχως να αναφέρεται σε κανένα σημείο των απομνη-
μονευμάτων του στην προγενέστερη αποτυχημένη απόπειρα, κάτι το οποίο επιτρέπει 
την υπόθεση ότι το 1817 ο Σκουφάς είχε κινηθεί αυτόνομα αποκρύπτοντας, ίσως για 
ψυχολογικούς λόγους, την κατάληξη της αποστολής του Γαλάτη. Σχετικά με την επι-
λογή του αναφέρεται στον Καποδίστρια ως «σημαντικόν τότε και άξιον εμπιστοσύ-
νης του Ελληνικού Έθνους δια την μεγάλην πολιτικήν του εις την Ρωσίαν θέσιν». Ο 
Σκουφάς αναχώρησε με προορισμό την Πετρούπολη το 1818 εφοδιασμένος με κείμε-
νο της Συνθήκης, βάση της οποίας όλα τα μέλη της Φιλικής υπόσχονταν υπακοή στον 

13  Καποδίστριας, ό. π., σ. 111.
14  Καποδίστριας, ό. π., σ. 128.
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Αρχηγό ενώ ο τελευταίος δεσμευόταν υπογράφοντας το «υποχρεωτικόν» έγγραφο με 
το οποίο δήλωνε την αποδοχή της κλήτευσης του. Σημασία ίσως έχει το γεγονός ότι 
στην Σφραγίδα της Συνθήκης σε περίοπτη θέση βρισκόταν μεταξύ των αρχικών των 
μελών το γράμμα «Ι» (Ιωάννης Καποδίστριας), σε μία παράτολμη προσπάθεια ίσως 
να αποτραπεί το αναπόφευκτο.15

Ωστόσο το κλίμα της μελλοντικής συνάντησης είχε υπονομευθεί από τις διαιρέ-
σεις στο εσωτερικό της Εταιρείας όπως είχαν δείξει τα γεγονότα με τον Θ. Νέγρη και 
τον Κυρ. Καμαρινού, από την έλλειψη ωριμότητας των μελών της και την ευπιστία 
αυτών, όπως είχε δείξει περίτρανα η περίπτωση του Γαλάτη, από την διάθεση των 
μελών της να καπηλευθούν το όνομα της Φιλομούσου και του ιδρυτή της αφήνοντας 
έκθετο τον ίδιο στον τσάρο. Φήμες των οποίων το αβάσιμο ο Καποδίστριας επεδίωξε 
να καταδείξει με επιστολές του τόσο προς τον Πετρόμπεη όσο και προς τον Ρώσο 
Πρόξενο στο Ιάσιο Α. Πίνη όπου η Εταιρεία γνώριζε μεγάλη διάδοση. Με επιστολή 
του στον τελευταίο ζητούσε να «φοβερίσει και να απομακρύνει τους νομιζομένους 
ψευδαποστόλους της Εταιρείας» ενώ με παρόμοια επιστολή προς τον καθηγητή της 
Ακαδημίας του Βουκουρεστίου Κ. Βαρδαλάχο καταδίκαζε την «μανία των μυστικών 
εταιρειών που παραπλανούν όλα τα πνεύματα και απειλούν τις πιο πολιτισμένες χώ-
ρες της Ευρώπης με καταστροφές».16

Για την συνάντηση Καποδίστρια-Ξάνθου βασικές πηγές είναι τα απομνημονεύμα-
τα του Ξάνθου, το έργο του Φιλήμονος (ο μόνος με πρόσβαση στο αρχειακό υλικό της 
Φιλικής), ο Λεβέντης, ο φιλικός Ξόδηλος και ο Νικ. Υψηλάντης αδελφός του Αλε-
ξάνδρου και του Δημητρίου. Δυστυχώς ο Καποδίστριας δεν αναφέρεται στην τόσο 
καθοριστική αυτή συζήτηση. Για τις δύο συναντήσεις που πιθανότατα έλαβαν χώρα 
τον Ιανουάριο του 1820 σημαντικότερη των μαρτυριών είναι αυτή του Ξάνθου.17 
Στην πρώτη συνέντευξη, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο φιλικός, αφού μίλησε στον 
υπουργό του τσάρου για την ανάγκη ανάληψης της ηγεσίας από μια σημαντική προ-
σωπικότητα, ο τελευταίος του ζήτησε να υπάρξει μία δεύτερη συνάντηση «ίνα συνο-
μιλήσωσι σπουδαιότερον». Από επιστολή του φιλικού Πατσιμάδη προς τον Ξάνθο, ο 
οποίος ανέμενε «χαροποιέστερον τι» μετά την πρώτη επαφή, φαίνεται να υποφώσκει 
στο στρατόπεδο των Φιλικών η ελπίδα της αποδοχής του αιτήματος τους. Ωστόσο 
από ορισμένους συνεργάτες του Ξάνθου όπως ο Κομιζόπουλος είχε γίνει αντιληπτή 
η «αμφιβολίαν δια την έκβασιν» από «τον τρόπον του γράφειν», δηλαδή από την 

15  Τ. Κανδηλώρου, Η Φιλική Εταιρεία 1814-1821, Αθήνα 1926, σ. 149.
16  Βακαλόπουλος, ό. π., σ. 97.
17  Αρχείον Εμμανουήλ Ξάνθου, τ. Α΄, Αθήνα 2000, σ. νβ΄.
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συγκρατημένη γλώσσα του Ξάνθου στις επιστολές κατά το μεσοδιάστημα των δύο 
συναντήσεων.18 

Η δεύτερη συνάντηση ήλθε να επιβεβαιώσει τους λιγότερο αισιόδοξους. Αφού 
ζητήθηκε από τον Καποδίστρια να αναλάβει την αρχηγία του εγχειρήματος και την 
διεύθυνση του πολέμου, ο Ξάνθος έλαβε την αρνητική απάντηση του Καποδίστρια, 
ο οποίος επικαλέστηκε την θέση του δίπλα στον Αλέξανδρο Α΄ και το ασυμβίβαστο 
αυτής με την θέση του αρχηγού. Στην τελευταία έκκληση του Ξάνθου ότι δεν ήταν 
δυνατόν «ως Έλλην και εν υπολήψει παρ αυτοίς και πολλοίς άλλοις, να μείνει αδιά-
φορος» την στιγμή μάλιστα που η ανάγκη εύρεσης αρχηγού ήταν αδήριτη, ο Κόμης 
αποκρίθηκε αρνητικά για δεύτερη φορά ενώ ευχήθηκε ο Θεός να τους βοηθήσει αν 
αυτοί γνώριζαν κάποιον εναλλακτικό τρόπο δράσης.19 Δεν γνωρίζουμε αν η αντίδρα-
ση του Καποδίστρια ήταν ακριβώς αυτή καθώς τα απομνημονεύματα γράφθηκαν 
πολύ αργότερα όταν ο Ξάνθος θα μπορούσε να σταθμίσει τα πράγματα. Σχετικά με 
τις άλλες πηγές: Ο Ξόδηλος ενστερνίζεται τους ενδοιασμούς του Καποδίστρια, ενώ 
πιο μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη του ιστορικού της Φιλικής, Φιλήμο-
νος στα δύο του έργα, Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρείας και Δοκίμιον 
περί της Ελληνικής Επαναστάσεως. Στο πρώτο αποδίδει την άρνηση του Καποδίστρια 
στον ρόλο του Γαλάτη και του Καμαρινού, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «εθεώρει 
πάντα παράκαιρον την ύπαρξιν» της Φιλικής, ενώ στο δεύτερο μας πληροφορεί για 
μία παλαιότερη άγνωστη συνάντηση σε απροσδιόριστο χρόνο ανάμεσα στον Ξάνθο 
και τον Καποδίστρια, κατά την οποία ο δεύτερος είχε αναρωτηθεί αν υπήρχαν αρκε-
τοί «Θρασύβουλοι» μεταξύ των Ελλήνων, για να λάβει την απάντηση του πρώτου 
στην συνάντηση τους το 1820 ότι οι «Θρασύβουλοι» ήταν πλέον έτοιμοι.20 Τέλος, ο 
εχθρικός προς τον Καποδίστρια Νικόλαος Υψηλάντης αναφέρει ότι η συνάντηση δεν 
έγινε ποτέ, καθώς ο Καποδίστριας πάντα αδιάφορος προς το μέλλον τον Ελλήνων, 
αρνήθηκε στον Ξάνθο κάθε συζήτηση.21

Το επόμενο κομβικής σημασίας ζήτημα αφορά στον τρόπο με τον οποίο τελι-
κά επελέγη ο Αλέξανδρος Υψηλάντης για την θέση του Αρχηγού και ποίος ο ρόλος 
του Καποδίστρια. «Απελπισθείς ο Ξάνθος από τον Κόμητα έστρεψεν τον στοχασμόν 
του εις άλλον υποκείμενον λαμπρόν ως τον Κόμητα επιτηδειότερον ίσως τούτου, τον 
Πρίγκιπα Αλέξανδρον Υψηλάντην, ο οποίος έχαιρε της υπολήψεως και της ευνοίας 

18  Αρχείον Ξάνθου, ό. π., τ. Β΄, σ. 72.
19  Ξάνθος, ό. π., σσ. 16-17.
20  Ι. Φιλήμων, Δοκίμιον περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. Α΄, Αθήνα 1859, σ. 29.
21  Ε. Μωραϊτίνης Πατριαρχέας, Απομνημονεύματα του Πρίγκιπος Νικολάου Υψηλάντη, Αθήνα 1986, 

σσ. 213-214. 
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του τσάρου». Έτσι περιγράφει την απόφασή του ο Ξάνθος.22 Ο χειρόγραφος κώδικάς 
της Βουλής με αριθμό 41 αναφέρει ότι ο Ξάνθος σκόπευε να προσφέρει την αρχηγία 
στον υπουργό του τσάρου, με τον Υψηλάντη να αποτελεί επιλογή εν εφεδρεία καθώς 
η υποψηφιότητα του πρώτου υπερτερούσε από κάθε άποψη στις διαβουλεύσεις των 
Φιλικών. Ωστόσο το ενδεχόμενο η στάση του Ξάνθου στο Κίεβο, πριν συναντηθεί με 
τον Καποδίστρια στην Πετρούπολη, εικάζεται ότι ως στόχο της είχε μία πρώτη επαφή 
με τον Πρίγκιπα και την βολιδοσκόπηση των προθέσεων του. 

Ο ενθουσιώδης και ανυπόκριτος πατριωτισμός του Υψηλάντη ήταν άλλωστε γνω-
στός. Ήδη από το συνέδριο της Βιέννης ο De la Garde θα επισημάνει την εμμονή του 
στο «όνειρο της νεότητος», του όπως αποκαλούσε την επιθυμία του για την απελευ-
θέρωση της Ελλάδας, ενώ -άγνωστο με ποιον τρόπο- σχεδίαζε να εκμεταλλευθεί για 
τον σκοπό αυτό την διαφυγή του Ναπολέοντα από την Έλβα το 1815 και την διεθνή 
τότε κατάσταση.23 Το ενδεχόμενο της μύησης του στην Στοά « Τρεις Αρετές»24, η 
ενίσχυση ποικίλλων «φιλελληνικών εταιρειών», οι πιθανολογούμενες διασυνδέσεις 
με τους αξιωματικούς εκείνους που αργότερα θα αποτελέσουν τον Πυρήνα της Επα-
νάστασης των Δεκεμβριστών και κυρίως το γεγονός ότι οι αδελφοί του Δημήτριος 
Νικόλαος και Γρηγόριος ήταν ήδη μέλη της Φιλικής, ενεθάρρυναν το Ξάνθο να απευ-
θυνθεί στον Πρίγκιπα. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι σε κανένα 
σημείο ο Ξάνθος δεν εμφανίζει την απόφαση του αυτή ως απόρροια κάποιας προτρο-
πής του αντίθετου προς το όλο εγχείρημα Καποδίστρια, ενώ στην διήγηση της συνά-
ντησης του με τον Υψηλάντη είναι αιχμηρός κάνοντας συγκεκριμένη αναφορά στο 
πρόσωπο του Καποδίστρια και άλλων ομογενών οι οποίοι «καταφεύγουν εις ξένους 
τόπους και αφήνουν τους ομογενείς του ορφανούς».25 Ο Υψηλάντης σύμφωνα πάντα 
με τον Ξάνθο αποδέχθηκε τον τίτλο του «Γενικού Επιτρόπου της Αρχής» ή «Γενικού 
Εφόρου»26 αφού πρώτα ζήτησε να διαπιστώσει από τους καταλόγους των μελών της 
Φιλικής το μέγεθος της.

Αν και αναφορά στον ρόλο του Καποδίστρια στην επιλογή του Υψηλάντη ως εφε-
δρικού αρχηγού δεν γίνεται, ο Ξάνθος μνημονεύει ότι μετά την αποδοχή του χρίσμα-
τος, ο Υψηλάντης επισκέφθηκε τον Καποδίστρια ζητώντας του να μεσολαβήσει στον 
Αυτοκράτορα με σκοπό να αποσπάσει την υπόσχεση οικονομικής ή στρατιωτικής 

22  Ξάνθος, ό. π., σ. 16.
23  Πολ. Ενεπεκίδης, Ρήγας – Υψηλάντης – Καποδίστριας. Έρευναι εις τα Αρχεία της Αυστρίας, Γερμα-

νίας, Ιταλίας, Γαλλίας και Ελλάδος, Αθήνα 1965, σ. 102
24  Ενεπεκίδης, ό. π., σ. 124.
25  Ξάνθος, ό. π., σ. 16.
26  Παναγιωτόπουλος, ό. π., σ. 28.
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συνδρομής σε μελλοντικό επαναστατικό εγχείρημα. Σύμφωνα με τον κορυφαίο Φι-
λικό, ο υπουργός του τσάρου αρνήθηκε επαναλαμβάνοντας όσα είχε επισημάνει και 
στον ίδιο. Πολλοί ερευνητές με στόχο να καταστήσουν τον Καποδίστρια περισσότε-
ρο ελκυστικό υποστήριξαν αφενός ότι εκείνος στην δεύτερη συνάντηση του με τον 
Ξάνθο υπέδειξε τον Υψηλάντη ως αντικαταστάτη27 του, αφετέρου ότι ο Υψηλάντης 
αποδέχθηκε το χρίσμα μόνο μετά από υποτιθέμενη έγκριση του Καποδίστρια. Η άπο-
ψη αυτή στηρίζεται σε μαρτυρίες όπως αυτή της Lulu Thurheim αδελφής της συζύγου 
του Ρώσου Πρέσβη στην Βιέννη, φίλης του Υψηλάντη και πιθανότατα «θύματος» της 
«ανατολικού τύπου γοητείας» του. Στα απομνημονεύματα της υποστηρίζει ότι για την 
ατυχή κατάληξη του εξέγερσης του Υψηλάντη στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες μέρος 
της ευθύνης φέρει ο Καποδίστριας ενώ το ίδιο υπαινισεται και ο De la Garde.28 Υπο-
στηρικτική της ίδιας άποψης είναι και η μαρτυρία του Ν. Υψηλάντη, ο οποίος μνημο-
νεύει την διαβεβαίωση του υπουργού του Τσάρου στον αδελφό του Αλέξανδρο ότι η 
Ρωσία ήταν έτοιμη να τον συνδράμει. Μαρτυρία τελείως ασύμβατη με τα υπάρχοντα 
στοιχεία, την προσωπικότητα  την διορατικότητα και τον πολιτικό συντηρητισμό του 
Κερκυραίου διπλωμάτη.

Οι παραπάνω ωστόσο μαρτυρίες μικρή σημασία έχουν συγκρινόμενες με την επι-
στολή του Αλέξανδρου Υψηλάντη προς τον αδελφό του Αλεξάνδρου Α΄ και διάδοχο 
του, Νικόλαο Α΄. Η επιστολή αυτή συντάχθηκε το 1828 στην Βιέννη, όπου διέμενε ο 
ίδιος και τα αδέλφια του μετά από την αποφυλάκιση τους Theresienstadt, όπου φυλα-
κίσθηκαν μετά την αποτυχημένη εξέγερση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Με την 
επιστολή αυτή, καθώς και με άλλες παρόμοιου ύφους, με αποδέκτες άλλους εστεμ-
μένους της Ευρώπης, όπως ο βασιλιάς της Πρωσίας Φρειδερίκος Γουλιέλμος Γ’,29 
ζητούσε την μεσολάβηση τους στον Αυτοκράτορα της Αυστρίας Φραγκίσκο Α΄ και 
στον καγκελάριο Metternich, προκείμενου να αρθούν οι ποικίλοι περιορισμοί που 
τους είχαν επιβληθεί στην μετακίνηση στο εσωτερικό της αυστριακής αυτοκρατορίας 
καθώς και η απαγόρευση της εξόδου από αυτήν. Άλλωστε η διαρκώς επιδεινούμενη 
κατάσταση της υγείας του Υψηλάντη καθιστούσε απαραίτητη την αλλαγή του τόπου 
διαμονής του. Με την επιστολή του 1828 παρουσίαζε την δική του εκδοχή για την 
ανάληψη της ηγεσίας της Φιλικής, προσπαθώντας να αποσείσει όλες τις κατηγορίες 
από το πρόσωπο και να κερδίσει την εύνοια του τσάρου, ο οποίος από τις πρώτες ημέ-
ρες του στον θρόνο κλήθηκε να αντιμετωπίσει την επανάσταση των Δεκεμβριστών. 

27 Θ. Μακρής, Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η προκυβερνητική πατριωτική του δράσις, Κέρκυρα 1964, σ. 156.
28 Ενεπεκίδης, ό. π., σ. 107.
29 Ar. Moutafidou, «Alexandros Ypsilantis in Theresienstadt. Preußen, Metternich und der russische 

Faktor», Südost-Forschungen, 63/64 (2004/2005), 232-244.
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Κατά συνέπεια πολύ μικρή συμπάθεια θα επιδείκνυε προς πρόσωπα με υπονομευτική 
προς το status quo δράση. Σύμφωνα με την επιστολή Υψηλάντη, ο Καποδίστριας 
ήταν ενήμερος για τις προετοιμασίες του, τις οποίες χαρακτήρισε «καλάς και κα-
ταλλήλους» παροτρύνοντας τον παράλληλα να προχωρήσει «μη δεικνύων δισταγμόν 
περί της επιτυχίας». Παράλληλα, δήλωνε ότι ο τσάρος Αλέξανδρος Α΄ σε συνομιλία 
την οποία είχαν στα ανάκτορα του Τσερσκόε Σέλο ήταν ευνοϊκός απέναντι στο ενδε-
χόμενο της Ελληνικής Επανάστασης. Η πιο διαφωτιστική όμως φράση της επιστολής 
ακολουθεί: «Αληθές ότι η Α. Μ. ωμίλει πάντοτε αορίστως αλλά πάντοτε μετ’ ευνοίας 
τοιαύτης, οία εξήπτε πάντοτε τας ελπίδας μου και μετέτρεπεν αυτάς εις βέβαιον μέλ-
λον».30 Με την φράση αυτή καταδεικνύεται η αδυναμία του ρομαντικού πατριώτη 
Υψηλάντη να κατανοήσει τόσο την πολιτική πραγματικότητα του 1820 όσο και τον 
ευμετάβλητο χαρακτήρα του τσάρου, ατοπήματα πολύ δύσκολο να διαπραχθούν από 
τον Καποδίστρια.

Ευτύχημα θεωρώ το γεγονός ότι η έρευνα μου στο ιστορικό αρχείο της Κέρκυρας 
με έφερε σε επαφή με ανέκδοτη επιστολή του Υψηλάντη προς τον Καποδίστρια, ενι-
σχυτική της άποψης ότι ο Καποδίστριας δεν εμπλέκεται στην επιλογή του Υψηλάντη 
ούτε ότι τον ενεθάρρυνε σε κάποια από της αποφάσεις του. Στην επιστολή αυτή, η 
οποία γράφτηκε στο Theresienstadt το 1827 και αποτελεί μια ακόμη παράκληση με 
στόχο την βελτίωση των συνθηκών κράτησης του, ο Υψηλάντης δεν αναφέρεται σε 
κανένα σημείο σε παρελθούσα συνάντηση τους, δεν διατυπώνει καμία μομφή, (πράγ-
μα το οποίο πράττει στην επιστολή του προς τον τσάρο το 1828) με την ελπίδα ίσως 
να τον θέσει προ των ευθυνών του.31 Είναι λογικό λοιπόν να υποθέσει κανείς ότι δεν 
το πράττει όχι για να κερδίσει την εύνοια του Καποδίστρια αλλά επειδή γνώριζε ότι ο 
λόγος του σχετικά με την Φιλική ήταν πάντα αποτρεπτικός. Θα ζητούσε άλλωστε σε 
αυτήν την δύσκολη στιγμή την συνδρομή του ανθρώπου στα λάθη του οποίου «οφεί-
λω άπασας τας δυστυχίας μου» όπως έγραφε στην επιστολή του στον Αυτοκράτορα 
το 1828; Το ενδεχόμενο στην επιστολή του 1827 να αποσιωπά τον ρόλο του Καποδί-
στρια από φόβο μήπως οι πάντα εν εγρηγόρσει αυστριακές αρχές χρησιμοποιήσουν 
το περιεχόμενο της επιστολής για να ενοχοποιήσουν τον Καποδίστρια είναι απίθανο 
καθώς: α) στην επιστολή του 1828 με ευκολία καταφέρεται εναντίον του Καποδί-
στρια αλλά και των αυστριακών αρχών β) όπως φαίνεται από την ανέκδοτη επιστολή 
του 1827 ο Υψηλάντης μέσω κάποιας φίλης την οποία δεν κατονομάζει πιθανότατα 
είχε κάποιον τρόπο να παρακάμπτει τον έλεγχο της αλληλογραφίας του. Προς ενί-

30 Π. Ροδάκης, Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης και η Φιλική, Αθήνα 1996, σ. 226
31  Γ. Α. Κ., Κέρκυρας, Αρχείο Ι. Α. Καποδίστρια, Φακ. 488, Αλληλογραφία Αλεξ. Υψηλάντη.



σχυση της άποψης αυτής είναι και όσα αναφέρει ο Καποδίστριας στο υπόμνημα του, 
σύμφωνα με το οποίο συμβούλευσε τον Πρίγκιπα να κρατά τις αποστάσεις του από 
τους «καταστραφέντες λόγω της κακής των διαγωγής και αφαιρούντες νυν το χρήμα 
εν ονόματι μίας πατρίδας ην αυτοί δεν έχουν».32 Η επιστολή του Υψηλάντη το 1827 
συμπληρώνει την εικόνα της ιστορικής αλήθειας και σε συνδυασμό με την επιστολή 
του 1828 δίνει μία γεύση της δεινής θέσης και της απόγνωσης του φυλακισμένου 
Πρίγκιπα, του οποίου η κατάσταση της υγείας διαρκώς επιδεινωνόταν καθιστώντας 
απαραίτητη την άρση και των τελευταίων περιορισμών που η αυστριακή κυβέρνηση 
είχε επιβάλει.33

Συμπερασματικά το ζήτημα της ανάληψης της ηγεσίας της Φιλικής Εταιρείας από 
τον Καποδίστρια και αργότερα από τον Υψηλάντη αναδεικνύει σε σημαντικό βαθμό 
όχι μόνο την διάσταση των απόψεων, των τάσεων και των εκτιμήσεων λίγο πριν την 
εκδήλωση της Επανάστασης αλλά και σε ιστοριογραφικό επίπεδο την συχνή χρήση 
της ιστορίας ως προκρουστείου κλίνης, με την οποία επιχειρείται να ορισθεί  η έννοια 
του «πατριωτισμού» μονοδιάστατα. Καθώς ο τελευταίος ίσως δεν είναι συνώνυμο 
μόνο της υψηλαντικής ανδρείας αλλά και της καποδιστριακής  συγκράτησης και πε-
ρίσκεψης.

Konstantinos Papanikolaou

The leadership assignment of Philike Hetairia. 
John Capodistrias  and Alexander Ypsilantis

Summary
The present paper concerns the facts and the factors which led to the leadership 

assignment of Philike Hetairia to Alexander Ypsilantis after the refusal of John 
Capodistria to take over. Briefly, there is a report of Philike Hetairia’s origins which 
has taken responsibility to prepare the Greek Revolution in 1821. Among others, the 
importance of choosing a prestigious Greek for the leadership is strongly emphasized 
as it was a conditio sine qua non that the members of the Hetairia would not only have 
a prestigious image but a wealthy background as well. This apparently makes sense 
because these illustrius personalities could never follow minor merchants such as the 

32  Καποδίστριας, ό. π., σ. 130
33  Moutafidou, ό. π., σ.  244.
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founders of Philike Hetairia. The most apropriate person for this specific position was 
the Tsar of Russia’s Foreign Minister, John Capodistria, for whom with a cunning way 
and of course, without his approval there was a wide rumour that he had accepted the 
role of the leader. Moreover, this essay examines the fact of sending Nikolaos Galatis 
to Capodistria and the attempt to present Philike Hetairia the same as Philomousos 
Hetairia, which was an organisation created by Capodistria himself with educational 
and absolutely irrelevant targets compared with the revolutionary  orientation of 
Philike Hetairia. Both facts indicated to Capodistria the weakness of the organization 
to cope with the desirable discretion the revolutionary enterprise which was estimated 
by Capodistria that the time for the revolution to break out was completely inapropriate 
when the spirit of the Restoration dominated Europe. Generally, this essay also 
examines the second and final refusal of Capodistria to Xanthos, who was one of 
the founders of Philike Hetairia, to take over the leadership while a strong emphasis 
is given to the point that the Tsar’s minister was involved to the assignment and 
acceptance of chrism of leadership of Alexander Ypsilantis. In order to to justify the 
belief that Capodistria was not at all involved, two letters of Ypsilantis are compared 
and contrasted. The first one written in 1827, with Capodistria as a receiver and the 
second one in 1828 with Tsar Nicholas as a receiver. In this way there is a proof tha 
Capodistria not only was unwilling to take part in such an enterprise towards the 
assignment of Ypsilantis but also of his deterring speech. 
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To προξενείο της Βενετίας στην Πάτρα κατά τη διάρκεια 
του 18ου αιώνα: Δικαιοδοσία - Έσοδα και Έξοδα





Η Βενετία καθ’ όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα βρισκόταν σε πορεία παρακμής, 
με εξασθενημένη οικονομική και πολιτική παρουσία στον  ευρωπαϊκό χώρο, η οποία 
είχε αρχίσει να γίνεται ορατή από τον προηγούμενο αιώνα. Εντούτοις παρά την πο-
λιτική παρακμή της η Γαληνότατη Δημοκρατία του Αγίου Μάρκου σε μια τελευταία 
προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης, επιχείρησε μια ενεργητική παρουσία στο Λεβά-
ντε. Στα πλαίσια λοιπόν μιας πολιτικής όχι πια επιθετικής, όπως στο παρελθόν, εφό-
σον η βενετική Δημοκρατία στερούνταν της δυνατότητας να επιβάλει τους κανόνες 
της, στράφηκε στη δημιουργία προξενείων  με σκοπό τη διατήρηση της εμπορικής 
της δύναμης στην Ανατολική Μεσόγειο1. 

Η δυτική Ελλάδα με τα λιμάνια της αποτελούσε πάντοτε ζωτικό χώρο για τη Βενε-
τία. Η πόλη των Πατρών λόγω της προνομιούχου γεωγραφικής θέσης της σε σχέση με 
τα υπόλοιπα λιμάνια της Πελοποννήσου, εξαιτίας της γειτνίασής της με τα Επτάνησα 
και τον ανοικτό χώρο της Μεσογείου, υπήρξε από παλαιά νευραλγικός εμπορικός 
κόμβος, επειδή εκεί συσσωρευόταν ο γεωργικός και κτηνοτροφικός πλούτος της Πε-
λοποννήσου και μέσω αυτής διοχετευόταν στις αγορές της Δύσης2. Αξιολογώντας 
λοιπόν τη σημαντική εμπορική θέση της πόλης η Βενετία στράφηκε στη δημιουργία 
προξενείου στην Πάτρα, με σκοπό την προάσπιση των εμπορικών της συμφερόντων 
στην περιοχή. Η ίδρυση προξενείου στην Πάτρα πρέπει να συσχετισθεί με τη συνθή-
κη του Passarowitz (1718), που παρείχε τη δυνατότητα στη Βενετία τέτοιων οικονο-
μικών ανοιγμάτων. Έτσι με πρώτο Βενετό επιτετραμένο τον Α. Bianchi αρχίζει στην 
Πάτρα μια αδιάλειπτη σειρά προξένων Βενετών ή Ελλήνων που είχαν αποκτήσει τη 
βενετική υπηκοότητα3. Η συνεχής παρουσία αυτών των εκπροσώπων της Γαληνό-

1 Για την παρουσία Βενετών εμπορικών προξένων στον  ελλαδικό χώρο 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. 3, Αθήνα 1990, σ. 6-9.

2  Βλ. B. J. Slot, «Αι Πάτραι και οι οικονομικαί επαφαί των με την δυτικήν Ευρώπην», Πρακτικά Β΄ 
Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Εν Αθήναις 1981-82, τ. 3, σ. 265-272˙ M. Wagstaff and 
E. Frangakis-Syrett, “The port of Patra in the Second Ottoman Period. Economy, demography and settle-
ments c. 1700-1830”, Revue du Monde Musulman et de la Mediterranee, Aix en Provence, 66 (1992-94), 
σ. 79-94.

3 Για τους προξένους που υπηρέτησαν στο προξενείο της Βενετίας στην Πάτρα βλ. περισσότερα 
A.S.V., Cinque Savi alla Mercnzia, Lettere dei Consoli Patrasso : b. 728, 1720-1764 και b. 729, 1765-1794˙ 
Κ. Σάθας, Ειδήσεις τινές περί εμπορίου και φορολογίας εν Ελλάδι επί Τουρκοκρατίας, Αθήναι 1977 (ανα-
τύπωση από το άρθρο με τίτλο: «Το ελληνικόν εμπορικόν ναυτικόν του Μεσολογγίου κατά τας εκθέσεις 
των προξένων της Ενετικής Δημοκρατίας», Οικονομική Επιθεώρησις, Δεκ. 1878 και Ιαν. 1879, σ. 433-450, 



98 Ελευθέριος Λ. Βέτσιος

τατης Δημοκρατίας ως το 1797, την εποχή δηλαδή της κατάκτησής της από τον Να-
πολέοντα και της οριστικής πτώσης της, αποδεικνύει και τις αυξημένες εμπορικές 
σχέσεις Βενετίας και Πάτρας καθ’ όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Αυτές οι σχέσεις 
δηλώνονται και από τα έγγραφα-αναφορές των προξένων προς τους προϊσταμένους 
τους στη Βενετία, τους Cinque Savi alla Mercanzia, που επέβλεπαν τα θέματα του βε-
νετικού εμπορίου. Στις προξενικές αυτές αναφορές δίνονται σημαντικές πληροφορίες 
για διάφορα θέματα που απασχολούσαν το προξενείο (είδη εμπορευμάτων, όρους 
διακίνησής τους, έσοδα και έξοδα του προξενείου, κίνδυνοι του εμπορίου κ.ά.) και γι’ 
αυτό είναι μια σοβαρή ένδειξη των εμπορικών σχέσεων των δύο πόλεων.

Το βενετικό προξενείο της Πάτρας σύμφωνα με αρχειακά έγγραφα  του 18ου αι-
ώνα είχε δικαιοδοσία σε μια έκταση πολλών τετραγωνικών χιλιομέτρων, από την 
Πάτρα μέχρι την Κόρινθο και Χαλκίδα ανατολικά και μέχρι τον ποταμό Αλφειό (βε-
νετσιάνικο Arfios) και τη Μεθώνη νότια. Στα βόρεια η δικαιοδοσία του προξενείου 
περιλάμβανε ένα μεγάλο τμήμα της Ρούμελης, από τον Ισθμό της Κορίνθου μέχρι και 
την Άρτα. Στην εποπτεία του προξενείου υπάγονταν μεταξύ των άλλων το λιμάνι της 
Κυλλήνης (βενετσιάνικο Chiarenza ή φραγκικό Clarenze), όπου δέσποζε το φρούριο 
Χλεμούτσι (βενετσιάνικο Castel Tornese, φραγκικό Clermont)4, ο Πύργος, το Κατά-
κολο (το βυζαντινό Ποντικόκαστρο, βενετσιάνικο Belveder και φραγκικό Beauvoir), 
το Μεσολόγγι, τα Σάλωνα, ο Αστακός  (Dragomestre), η Ναύπακτος, η Θήβα και η 
Λιβαδειά5.  Το προξενείο λειτουργικά επεκτεινόταν και στο εσωτερικό του πελοπον-
νησιακού χώρου και αυτό φαίνεται και από τη μεταφορά προϊόντων από τις άλλες 
πελοποννησιακές πόλεις στην Πάτρα, για να διαμετακομισθούν στη Βενετία. Επίσης 
οι διάσπαρτες στην Πελοπόννησο εμποροπανηγύρεις, όπου συναλλάσσονταν οι Βε-
νετοί με τους Πελοποννήσιους  εμπόρους είναι μια απόδειξη της συμμετοχής της εν-
δοχώρας στην εμπορική κίνηση της πόλης. Πρέπει να τονιστεί πάντως ότι τα όρια του 
προξενείου της Πάτρας ήταν ευμετάβλητα κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, καθώς 
οι φιλοδοξίες και τα συμφέροντα των διάφορων προξενικών αρχόντων της Βενετί-

486-518)˙ Σ. Θωμόπουλος, Ιστορία της πόλεως Πατρών από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1821, 
(Έκδοση τέταρτη στη δημοτική γλώσσα και με βάση τα χειρόγραφα του συγγραφέα – Επιμέλεια: Β. Κ. 
Λάζαρη), τ. 2, Πάτρα 1999,  σ. 275-296.

4 Για το Χλεμούτσι βλ. περισσότερα Φ. Πουκεβίλ, Ταξίδι στην Ελλάδα – Πελοπόννησος, Αθήνα 1995, 
σσ. 184-185˙ Η Πελοπόννησος, Χαρτογραφία και Ιστορία 16ος – 18ος αιώνας, Αρχείο Χαρτογραφίας του 
Ελληνικού χώρου, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας 2006, σ. 148.

5  Βλ. Παράρτημα Έγγραφο  2. A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, Seconda Serie, b. 31, φάκ. 250, 
Parte Seconda, 5 Ιουλίου 1727. Κ. Σάθας, ό.π., σ. 6, 17-19˙ Μ. Οικονόμου, ό.π., σ. 184˙ Χ. Παπακώστα, 
«Οι εμπορικοί πρόξενοι στη Δυτική Στερεά και Ήπειρο – Το βενετικό προξενείο της Άρτας (1720-1797), 
Θησαυρίσματα 32 (2002),  σ. 256, 261-262.
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ας στην Πελοπόννησο και τη Ρούμελη δημιουργούσαν πρόσθετες δυσχέρειες στον 
ακριβή προσδιορισμό των ορίων ενός προξενείου. Αυτονόητο είναι ότι οι προξενικοί 
άρχοντες ήθελαν την προσάρτηση μεγαλύτερων περιοχών στη δικαιοδοσία τους, για 
να καρπώνονται περισσότερα προξενικά δικαιώματα6. 

Το προξενείο της Πάτρας επόπτευε τη μεγάλη αυτή περιοχή με τρία κυρίως υπο-
προξενεία που είχε στη δικαιοδοσία του, του Μεσολογγίου, του Αστακού και της 
Άρτας. Κατά χρονικά διαστήματα ιδρύθηκαν υποπροξενεία στη Γαστούνη, την Κυ-
παρισσία και τη Ναύπακτο7. Άλλωστε στη διάρκεια του 18ου αιώνα σε όποια μέρη δεν 
υπήρχε ικανοποιητική εμπορική κίνηση, ώστε να εξασφαλίζονται επαρκή έσοδα από 
τα προξενικά δικαιώματα, η βενετική πολιτική δεν επέτρεπε την αποστολή προξένου, 
αλλά δινόταν ο τίτλος του υποπρόξενου της Βενετικής Δημοκρατίας σε κάποιον Έλ-
ληνα Οθωμανό υπήκοο, σε Επτανήσιο ή σε κάποιον πρόξενο άλλου κράτους που είχε 
δίπλωμα προστασίας από τους Τούρκους8.

Τα κυριότερα έσοδα του βενετικού προξενείου της Πάτρας ήταν τα προξενικά 
δικαιώματα, οι διάφοροι δηλαδή δασμοί που πληρώνονταν από τους Βενετούς εμπό-
ρους στις βενετικές προξενικές αρχές της Πάτρας. Τα δικαιώματα αυτά καθορίστηκαν 
για πρώτη φορά με το διάταγμα της Γερουσίας στις 2 Μαρτίου 1719 και προορί-
ζονταν για την κάλυψη των εξόδων του προξενείου9. Παράλληλα, το διάταγμα της 
Γερουσίας που καθόριζε το ύψος των βενετικών προξενικών δικαιωμάτων λειτουρ-
γούσε σα συμβόλαιο, ώστε ο πρόξενος, ως ένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, να 
συμφωνεί ότι τα δικαιώματά του δε θα επεκτείνονταν χωρίς τη συγκατάθεση και την 
άδεια των βενετικών αρχών. Οι πρόξενοι της Πάτρας δεν μισθοδοτούνταν από το βε-
νετικό δημόσιο και οι πρόσοδοι από τα προξενικά δικαιώματα αποτελούσαν το μόνο 
εισόδημά τους10. 

6  Βλ. Παράρτημα Έγγραφο 1. Την περίοδο 1722-1726 υπήρξε  διαμάχη του προξένου της Ναυπάκτου 
και Άρτας Γ. Κουμάνου με τους προξένους της Βενετίας στην Πάτρα για τον καθορισμό των ορίων των δύο 
προξενείων, A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, Seconda Serie, Consoli Veneti in Levante, b. 31, Quad-
erno 250, χ.α.,  Δεκέμβριος 1722, 15 Μαρτίου 1723˙ Κ. Σάθας, ό.π., σ. 18-19. 

7  Βλ. Παράρτημα Έγγραφα 1,2˙ Κ. Σάθας, ό.π., σ. 6-9˙ Χ. Παπακώστα, ό.π.  σ. 256, 264. Η Ναύπα-
κτος υπήρξε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα του 18ου αιώνα έδρα βενετικού προξενείου.

8  Βλ. Χ. Παπακώστα, ό.π., σ. 253˙ Ε. Βέτσιος, Η διπλωματική και οικονομική παρουσία των Βενετών 
στην περιοχή της Άρτας κατά τον 18ο αιώνα, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 58-63.

9  Βλ. Παράρτημα Έγγραφο 2˙ A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia , Consoli e Viceconsoli in genere, 
b. 21 – Seconda Serie, Consoli Veneti in Levante, b. 31, Quaderno 250, χ. α., τμήμα β΄, 2 Μαρτίου 1719.

10  A.S.V., Senato Mar, reg. 185, φφ. 29v-30r - Cinque Savi alla Mercanzia, Prima Serie, b. 771, έγ-
γραφο με τίτλο «Nota de Salari fissati dall ex Senato ai Veneti Consolati negli esteri Porti» χωρίς χρονική 
ένδειξη. Πρβ. Κ. Σάθας, ό.π., σ. 7˙ Ε. Μοάτσος, «Το βενετικόν προξενείον Κρήτης επί Τουρκοκρατίας», 
Θησαυρίσματα 6 (1969), σ. 239˙ Χ. Παπακώστα, ό.π., σ. 277.
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Σπουδαιότερο από τα προξενικά δικαιώματα ήταν το cot(t)imo11. Αποτελούσε τον 
βασικότερο και τακτικότερο δασμό που απαιτούσαν τα κράτη που είχαν συστήσει 
προξενεία στην Oθωμανική Αυτοκρατορία, για να παρέχουν ως αντιστάθμισμα προ-
στασία στα εμπορικά πλοία των υπηκόων τους. Με το cotimo καθοριζόταν ένα πο-
σοστό 1%, χωρίς καμιά επιπλέον αύξηση ή μείωσή του, στα εμπορεύματα τόσο των 
Βενετών υπηκόων όσο και των ξένων που διακινούνταν με βενετικά πλοία στα λιμά-
νια και τις σκάλες της  δικαιοδοσίας του προξενείου12. Για μερικά, πάντως, προϊόντα 
όπως το μετάξι, ο λιναρόσπορος, το κερί και τα φάρμακα το προξενικό δικαίωμα που 
κατέβαλλαν οι εξαγωγείς είχε διαφορετική ταρίφα. Έτσι, για κάθε δέμα μεταξιού  που 
περιείχε 100 έως 120 οκάδες, απαιτούνταν δύο γρόσια (ή πιάστρα) και για κάθε δέμα 
που περιείχε 50 έως 60 οκάδες απαιτούνταν 1 γρόσι, για κάθε σάκο λιναρόσπορου  
1 ½ γρόσι, για κάθε σάκο κεριού 50 παράδες (1 γρόσι=40 παράδες), για κάθε σάκο 
κόμμεως 1 γρόσι και για κάθε σάκο κηκιδίων 30 παράδες13. Το cotimo αποτέλεσε το 
επίσημο και βασικό έσοδο των βενετικών προξενικών αρχών της Πάτρας σ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής του προξενείου. Είναι βέβαια αυτονόητο ότι όσο μεγαλύτερος ήταν 
ο όγκος και η αξία των διακινούμενων προϊόντων, τόσο υψηλότερα ήταν και τα έσοδα 
των προξένων. 

Ο πρόξενος απαγορευόταν να αυθαιρετεί όσον αφορά την είσπραξη του cotimo, 
επειδή πρόθεση των βενετικών αρχών ήταν να υπάρχει δίκαιη αντιμετώπιση όλων 
των εμπόρων, Βενετών υπηκόων ή ξένων, στα πλαίσια της ανοικτής πολιτικής της 
Γαληνότατης Δημοκρατίας, που υποστήριζε βέβαια τα βενετικά συμφέροντα. Αν κά-
ποια φορά διαπιστωνόταν ψεύτικη δήλωση της αξίας του εμπορεύματος, ο πρόξενος 
δικαιούνταν να επιβάλλει πρόστιμο. O πρόξενος μπορούσε, επίσης, να απαιτήσει την 
καταβολή διπλού cotimo μετά την αποκάλυψη της παράβασης και να μην προσφέρει 

11  A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, Consoli e viceconsoli in genere, b. 21, Articolo della Pace 
No 25. Βλ. επίσης G. Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, σ. 204 : «Imposizione che i Consoli delle 
scale del Levante mettono sui vascelli, d’ un tanto per cento». Βλ. επίσης για το cot(t)imo Β. Κρεμμυδάς, 
Το εμπόριο της Πελοποννήσου στο 18ο αιώνα (1715-1792) – Με βάση τα Γαλλικά αρχεία, Αθήνα 1972, σ. 
72-73˙ Ν. Σβορώνος, Το εμπόριο της Θεσσαλονίκης τον 18ο αιώνα, Αθήνα 1996, σ. 92˙ Μ. Αθανασιάδου, 
Εμπορικές σχέσεις Θεσσαλονίκης – Βενετίας κατά τον 18ο αιώνα, Κατερίνη 2006, σ.73-75˙ Ε. Βέτσιος, ό.π., 
σ. 103-105.

12  Βλ. Παράρτημα Έγγραφο 1,2. A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, Prima Serie, b. 771, Suppliche 
per ottenere consolati, έγγραφο σε φάκελο που επιγράφεται «Emolumento ai consoli» - Senato Mar, reg. 
185, φφ. 29v-30r -Lettere dei Consoli, Patrasso 1720-1764, b. 729, 12 Απριλίου 1784.  Για τα προξενικά 
δικαιώματα επίσης βλ. Κ. Σάθας, ό.π., σ. 20, 24˙ Σ. Λάμπρος, «Το εν Θεσσαλονίκη βενετικόν προξενείον 
και το μετά της Μακεδονίας εμπόριον των Βενετών», Νέος Ελληνομνήμων 8  (1911), σ. 210˙ Ε. Βέτσιος, 
ό.π., σ.102-117. 

13 Βλ. Κ. Σάθας, ό.π, σ. 24. Πρβ. Μ. Αθανασιάδου, ό.π., σ. 75-76.
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καμιά διευκόλυνση για τη διάθεση των προϊόντων14.
Άλλο προξενικό δικαίωμα ήταν το ancoraggio, το δικαίωμα δηλαδή του αγκυρο-

βολήματος των βενετικών πλοίων στο λιμάνι15˙ το ancoraggio  εισπραττόταν κατά τον 
απόπλου τους. Αρχικά το ancoraggio ήταν 300 άσπρα (2½ γρόσια) και υπήρχε ειδικός 
όρος στη συνθήκη του Passarowitz, που το επέβαλε με το άρθρο 25, χωρίς μάλιστα 
να κάνει διάκριση σε μικρά και μεγάλα πλοία, που μετέφεραν φορτίο ή όχι16. To ύψος 
του ancoraggio, όμως, καθορίστηκε τελικά ανάλογα με το είδος και τη χωρητικότητα 
του πλοίου17. Έτσι, στο προξενείο της Πάτρας γνωρίζουμε ότι, λίγο χρονικό διάστημα 
μετά την υπογραφή της συνθήκης του Passarowitz, το ancoraggio για τις μαρσιλιάνες 
ήταν 5½ βενετικές λίρες (ισοδυναμούσαν με το ένα πέμπτο του τσεκινιού), οι ταρ-
τάνες και οι λόνδρες πλήρωναν μισό βενετικό δουκάτο και τα μικρότερα πλοία από 
26 μέχρι 27 σολδία18. Στα 1735 πληροφορούμαστε ότι το ancoraggio στις σκάλες της 
δικαιοδοσίας του προξενείου της Πάτρας  ήταν 2 περίπου φλωρία για τις ταρτάνες, 
4 για τις μαρσιλιάνες, ενώ για τα μεγαλύτερα πλοία (bastimenti grossi) ήταν 6 φλω-
ρία19. Ο πλοίαρχοι συνήθως πλήρωναν τοις μετρητοίς, όταν όμως δεν είχαν ρευστό 
στα χέρια τους, εξέδιδαν συναλλαγματικές, τις οποίες ο πρόξενος τις εξαργύρωνε στη 
Βενετία ή σε άλλες εμπορικές πόλεις και κυρίως στην Αθήνα. Γενικά το ancoraggio 
αυξομειώθηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, και μάλιστα διέφερε, 

14  Μ. Αθανασιάδου, ό.π., σ. 74.
15  Για το ancoraggio βλ. επίσης Ν. Σβορώνος, ό.π., σ. 95˙ Μ. Αθανασιάδου, ό.π., σ.76-77˙ Ε. Βέτσιος, 

ό.π., σ. 105-106.
16 A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia , Consoli e Viceconsoli in genere, b. 21, Articolo della Pace no 

25 - Consoli Veneti in Levante, Rodi – Soria , b. 32, 24 Mαΐου 1724. Βλ. επίσης Δ. Χατζόπουλος,  Ο τελευ-
ταίος 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, σ. 479.

17 Βλ. Παράρτημα Έγγραφο 1˙ A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, Lettere dei Consoli, Patrasso 
1765-1794, b. 729, 30 Μαΐου 1789. 

18   Βλ. Κ. Σάθας, ό.π., σ. 7˙ Β. Κρεμμυδάς, ό.π., σ. 73. Για τους τύπους των καραβιών που κυκλοφο-
ρούσαν τον 18ο αιώνα στο χώρο της Μεσογείου βλ. Τ. Κωνσταντινίδης, Καράβια , Καπετάνιοι & Συντρο-
φοναύται 1800-1830, Αθήναι 1954˙ Α. Τζαμτζής, «Ναυτικοί, Καράβια, Λιμάνια», στο: Ελληνική Εμπορική 
Ναυτιλία (1453-1850), Αθήνα 1972, σ. 57-178. 

19  Βλ. Κ. Σάθας, ό.π., σ. 20. Για τη νομισματική πολυμορφία στην Οθωμανική αυτοκρατορία βλ. Ν. 
Σβορώνος,  «Η νομισματική κυκλοφορία στην Τουρκοκρατία, εικόνα εξαρτημένης οικονομίας», Επιστη-
μονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 19, (1980), σσ. 301-313˙ Ε. 
Λιάτα, Φλωρία δεκατέσσερα στένουν γρόσια σαράντα – Η κυκλοφορία των νομισμάτων στον ελληνικό χώρο, 
15ος – 19ος αι., Αθήνα 1996˙ η ίδια, «Νομισματικά ‘παράδοξα’ των Ιονίων νησιών κατά τη Βενετοκρατία», 
Πρακτικά Z΄ Πανιονίου Συνεδρίου (Λευκάδα, 26-30 Μαΐου 2002), τ. 2, Αθήνα 2004, σ. 547-565.
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όπως προαναφέρθηκε, ανάλογα με το είδος και τη χωρητικότητα των πλοίων20.
Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι στα 1793 τα προξενικά δικαιώματα από τα εμπορεύ-

ματα που διακινούνταν μεταξύ Πάτρας και Κεφαλονιάς ανέρχονταν σε 300 περίπου 
πιάστρες,  ποσό το οποίο εισέπραττε από τους Επτανήσιους εμπόρους  αντιπρόσωπος 
του προξένου στο Ιόνιο νησί. Ακόμη από  το εμπόριο των Rochesi, που φόρτωναν 
τυριά στις σκάλες της Θήβας και της Κορίνθου κατά το μήνα Μάρτιο, το προξενείο 
εξοικονομούσε ένα εισόδημα 280 πιαστρών, ενώ το εμπόριο σταφίδας των ιδίων κατά 
τον μήνα Αύγουστο απέδιδε εισόδημα τριακοσίων πιάστρων. Τέλος, από τα καράβια 
που προσορμίζονταν στις σκάλες του κόλπου της Ναυπάκτου ο πρόξενος αποκόμιζε 
εισόδημα τριακοσίων πιάστρων το χρόνο21.

Γενικά η είσπραξη των προξενικών δικαιωμάτων παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκο-
λίες, αν κρίνουμε από τα συνεχή παράπονα των προξενικών αρχών και τις επιση-
μάνσεις τους για λήψη αυστηρότερων μέτρων από τις βενετικές αρχές. Η απώλεια 
εσόδων από τα προξενικά δικαιώματα προκαλούσε μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες 
στις προξενικές αρχές της Πάτρας, όσο και αν οι ίδιες ήθελαν να τις εμφανίζουν 
ακόμη μεγαλύτερες. Έτσι οι πρόξενοι συχνά εξέφραζαν την πικρία τους, επειδή οι 
καπετάνιοι των βενετικών πλοίων δε σκέπτονταν τι όφειλαν στις προξενικές αρχές 
της περιοχής, οι οποίες υποβάλλονταν σε τόσες δαπάνες και κόπους, για να εξασφα-
λίσουν την ελευθερία του εμπορίου και να διατηρήσουν την καλή φήμη της Γαληνό-
τατης Δημοκρατίας22.

Επιπλέον σημαντική ενίσχυση στα έσοδα του προξενείου ήταν η συνεισφορά 
των υποπρόξενων που βρίσκονταν στη δικαιοδοσία του προξένου της Πάτρας. Οι 
υποπρόξενοι κατέβαλλαν ένα μέρος  από το ετήσιο συνολικό ποσό των προξενικών 
δικαιωμάτων που εισέπρατταν στον πρόξενο της Πάτρας. Το ποσό που δικαιούνταν 
ο πρόξενος δεν στελνόταν σε τακτά διαστήματα, αλλά δεν έπρεπε να  παραλείπεται 
η αποστολή του, όπως και των αποδείξεων με τα εμπορεύματα, όπου είχαν ενσω-
ματωθεί τα προξενικά δικαιώματα, για να διενεργείται ο απαραίτητος έλεγχος. Έτσι 
στα 1740 και 1783 πληροφορούμαστε ότι ο υποπρόξενος της Άρτας κατέβαλε στον 
πρόξενο της Πάτρας 100 περίπου τσεκίνια το χρόνο, στα 1784 περίπου 300 πιάστρες 

20  Για τη διαβάθμιση του τέλους του αγκυροβολίου εξελικτικά στον 18ο αιώνα βλ. F. Lane, «The 
Merchant Marine of the Venetian Rebublic», Venice and History,  Baltimore 1966, σ. 151, 153 (μετάφραση 
του ίδιου από γαλλική μελέτη δημοσιευμένη στο έργο “Les sources de l’ histoire maritime en Europe du 
moyen âge au XVIIIe siècle”, Actes du IVe colloque international d’ histoire maritime tenu en 1959, Paris 
1962, σ. 7-32).  

21  Βλ. Παράρτημα  Έγγραφο 2.
22  Βλ. Παράρτημα Έγγραφο 2. Επίσης βλ. Κ. Σάθας, ό.π., σ. 40-4˙ Κ. Γαβριλιάδη,  «Οι σχέσεις των 

Ελλήνων εμπόρων με το προξενείο της Βενετίας στην Πάτρα (1720-1767)», σ. 33-34. 
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το χρόνο, ενώ στα 1793 το ποσό που αποδιδόταν στον ίδιο πρόξενο ετησίως ήταν 90 
τσεκίνια. Ακόμη αναφέρεται ότι στα 1783 ο υποπρόξενος του Μεσολογγίου συνεισέ-
φερε ετησίως 100 τσεκίνια και του Αστακού 5023.

Παρ’ όλα αυτά συνέβαινε μερικές φορές οι υποπρόξενοι να μην αποστέλλουν 
τις αποδείξεις με τα εμπορεύματα, όπου είχαν ενσωματωθεί τα προξενικά δικαιώμα-
τα, θίγοντας με αυτόν τον τρόπο τα συμφέροντα του προξένου, στη δικαιοδοσία του 
οποίου  ανήκαν. Έτσι, ο πρόξενος της Πάτρας Angelo Rosalem  στα 1793 έφτασε στο 
σημείο να καταγγείλει  στους Cinque Savi alla Mercanzia τον υποπρόξενο της Άρτας 
Γεράσιμο Βρυώνη24, ότι δεν έδινε κανένα λογαριασμό στον ίδιο για τα εισοδήματα 
του υποπροξενείου του, γεγονός που προκάλεσε σημαντική απώλεια εσόδων για το 
προξενείο της Πάτρας. Ζητούσε μάλιστα την άμεση επέμβαση των  Cinque Savi alla 
Mercanzia, ώστε να συνετιστεί ο υποπρόξενος της Άρτας και στο μέλλον να απο-
στέλλει όλες τις καταστάσεις με τα εμπορεύματα που διακινούνταν στην περιοχή της 
Άρτας25. 

Από την άλλη πλευρά το θέμα των εξόδων του προξενείου της Πάτρας, αλλά και 
όλων των βενετικών προξενείων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που θεωρούνταν 
ιδιαιτέρως πολυδάπανα, είχε απασχολήσει από πολύ παλιά τη βενετική γερουσία και 
τους υπευθύνους για θέματα εμπορίου, τους Cinque Savi alla Mercanzia. Ήταν μάλι-
στα ένας από τους λόγους που τους έκαναν διστακτικούς στη σύσταση νέων εμπορι-
κών σταθμών, όταν μάλιστα οι οικονομικές συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές ή τουλάχι-
στον δεν προμήνυαν μελλοντική ανάπτυξη εμπορίου.

 Τα ετήσια έξοδα του βενετικού προξενείου της Πάτρας δεν ήταν αμελητέα. Ου-
σιαστικά η πιο βαριά φορολογία των βενετικών προξενικών αρχών ήταν τα φιλοδω-
ρήματα, τα regali, όπως ονομάζονται στην προξενική αλληλογραφία26. Πρόκειται για 
ένα είδος υποχρεωτικού δώρου, σε τελευταία ανάλυση αυθαίρετου υποχρεωτικού δα-
σμού, που έπρεπε να καταβάλλουν τακτικά οι βενετικές προξενικές αρχές της Πάτρας 
στους Οθωμανούς αξιωματούχους της περιοχής. «Κανένα πράγμα δεν μπορεί κανείς 
να επιτύχει από τους Τούρκους, αν δε θυσιάσει στο βωμό του ειδώλου τους, που είναι 

23 Βλ. Παράρτημα Έγγραφα 1,2. A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, Prima Serie (Consoli), Diver-
sorum, b. 400, αρ. 87, 2 Μαρτίου 1784  και  b. 401, αρ. 80, 19 Μαΐου 1793 – Consoli Veneti in Levante, 
Rodi-Soria, b. 32, 5 Σεπτεμβρίου 1740.

24 Ο Γεράσιμος Βρυώνης υπήρξε υποπρόξενος της Βενετίας στην Άρτα την περίοδο 1793-1797, βλ. 
περισσότερα Ε. Βέτσιος, ό.π., σ. 85-91.

25 A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, Prima Serie, Consoli, Diversorum, b. 401, αρ. 80 1793, Μαΐου l9.
26 A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, Consoli e Viceconsoli in genere, b. 21, 21 Μαρτίου 1726. Βλ. 

επίσης για τα φιλοδωρήματα Β. Κρεμμυδάς, ό.π., σ. 65-68˙ Ν. Σβορώνος, ό.π., σ. 83˙ Μ. Αθανασιάδου, ό.π, 
σ.79-82˙ Ε. Βέτσιος, ό.π., σ. 117-121.
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το χρήμα» έγραφε στα 1768 ο γενικός προβλεπτής της θάλασσας σε επιστολή του στο 
δόγη27. Με την πρώτη εγκατάσταση των βενετικών προξενικών αρχών στην Πάτρα, 
χρειάστηκε να καταβληθούν γενναία δοσίματα στις τουρκικές αρχές για να υποστηρί-
ξουν την εγκατάσταση των Βενετών εμπόρων.

Στην Πάτρα δεν υπήρχε, βέβαια, πασάς (paşa),  υπήρχε όμως βοεβόδας (voyvoda 
- υποδεέστερο αξίωμα του πασά) μαζί με άλλους αξιωματούχους, στους οποίους η 
καταβολή φιλοδωρημάτων ήταν απαραίτητη.  Δώρα μάλιστα έδιναν και στον πασά 
(paşa) της Ναυπάκτου για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του. Έτσι, οι προξενικές 
αρχές της Πάτρας κατέβαλλαν γενναία φιλοδωρήματα στους Οθωμανούς αξιωμα-
τούχους της περιοχής, δεδομένου ότι χωρίς την εύνοια όλων αυτών των διοικητικών 
οργάνων οι Βενετοί θα δυσκολεύονταν πολύ στη διεξαγωγή του εμπορίου τους28.

Τα καθιερωμένα φιλοδωρήματα δίνονταν κατά τη διάρκεια των μεγάλων μου-
σουλμανικών γιορτών, του μπαϊράμ (bayrami)  και του κουρμπάν μπαϊράμ (kurbān-
bayrami), όπως και κατά την άφιξη νέου βοεβόδα, καδή ή άλλου αξιωματούχου29. Αν 
όμως λάβουμε υπόψη μας ότι οι αλλαγές στις κλίμακες της διοίκησης ήταν συχνές, 
τα φιλοδωρήματα αυτών των περιπτώσεων καθίσταντο μερικές φορές πολύ συχνά. Τα 
φιλοδωρήματα, που οπωσδήποτε  ήταν ανάλογα με το βαθμό και τη θέση του Οθωμα-
νού αξιωματούχου, συνίσταντο σε χρηματικά ποσά  (συνήθως τσεκίνια και γρόσια), 
αλλά και σε εισαγόμενα υφάσματα, αποικιακά προϊόντα (καφές, ζάχαρη, μυρωδικά), 
φαρμακευτικά παρασκευάσματα, όπως η θριάκα30, υαλικά, ρολόγια και κομψοτεχνή-
ματα της βενετσιάνικης χειροτεχνίας. 

Τα φιλοδωρήματα αποτελούσαν σοβαρή επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό του 
προξενείου, έτσι ώστε συχνά να εκφράζονται παράπονα και διαμαρτυρίες προς τις 
ανώτερες βενετικές αρχές. Συχνά τα φιλοδωρήματα ήταν τόσο πολλά, ώστε  να ξο-
δεύουν και τα μικρά έσοδα από τα προξενικά τους δικαιώματα. Φυσικά οι ανώτερες 
βενετικές αρχές φρόντιζαν να αποζημιώνουν τις αντίστοιχες προξενικές  γι’ αυτά τους 
τα έξοδα, αλλά με καθυστερήσεις και μετά από ενδελεχή έλεγχο. 

Με όση όμως δυσαρέσκεια οι βενετικές προξενικές αρχές κατέβαλλαν τα φιλο-
δωρήματα αυτά στις τοπικές οθωμανικές αρχές, με άλλη τόση σπουδή φρόντιζαν να 

27  A.S.V., P.T.M., f. 1014, Copia No 4 συνημμένη στο έγγραφο Νο 37, με χρονική ένδειξη 10 Απρι-
λίου 1768. 

28  Βλ. Παράρτημα Έγγραφο 2˙ Κ. Σάθας, ό.π., σ. 7.
29  Βλ. Παράρτημα Έγγραφο 2.
30  Η θεριακή (teriaka ή triaca < θηρίο) ήταν ένα παλιό φάρμακο, που η σύνθεσή του βασιζόταν σε 

διάφορες ουσίες, όπως βότανα κοπανισμένα σε σκόνη και αναμιγμένα με μέλι. Ονομάστηκε έτσι, επειδή 
χρησιμοποιήθηκε ως αντίδοτο στα δήγματα  των θηρίων, δηλαδή των φιδιών. Για τη θριάκα βλ. περισσό-
τερα Μ. Αθανασιάδου, ό.π, σ. 228-230˙ Ε. Βέτσιος, ό.π., σ. 318.
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δωροδοκούν το βοεβόδα, τον καδή της περιοχής , αλλά και άλλους κατώτερους υπαλ-
λήλους της υπηρεσίας τους με σκοπό να πληροφορούνται έγκαιρα ενδεχόμενες δια-
ταγές των οθωμανικών αρχών που είχαν σχέση με το εμπόριο ή και να εξασφαλίζουν 
αποφάσεις και διάφορα έγγραφα που θα τους διευκόλυναν στην επίλυση διαφορών 
τους  με τους Τούρκους. Ένα ποσό ή και δώρα που δίνονταν σε αυτές τις τοπικές αρ-
χές ήταν αρκετά για να εξασφαλίζουν οι Βενετοί την εξυπηρέτηση που ήθελαν.

Τα έξοδα φυσικά δεν προορίζονταν για να καλύψουν αποκλειστικά τα φιλοδωρή-
ματα προς τις τουρκικές αρχές, αλλά αφορούσαν πρώτα απ’ όλα και ανάγκες διαβίω-
σης του προξένου. Έτσι ένα ποσό καταναλωνόταν για το μισθό του γενιτσάρου φρου-
ρού του υπηρετικού προσωπικού του προξενείου, του γραμματέα και του διερμηνέα. 
Σε αυτούς ο πρόξενος έδινε το μήνα 10 περίπου πιάστρα. Ο γραμματέας είχε επιπλέον 
στέγη και διατροφή εκτός από τα μικρά κέρδη που αποκόμιζε από την άσκηση των 
γραμματειακών του καθηκόντων. Επιπλέον ο πρόξενος ήταν υποχρεωμένος να πλη-
ρώνει και δεύτερο γενίτσαρο, εάν οι συνθήκες το επέβαλλαν. Τέλος, στα έξοδα των 
προξενικών αρχών περιλαμβάνονταν το ενοίκιο του προξενείου, έξοδα μετακίνησης 
των ιδίων και έξοδα αγγελιοφόρων, που διακινούσαν την αλληλογραφία τους με τις 
βενετικές αρχές των Επτανήσων31. 

Δυστυχώς όμως για τις προξενικές αρχές, οι δαπάνες τους  δεν περιορίζονταν 
μόνο στις καθιερωμένες. Υπήρχαν και πολλές έκτακτες, όπως  οι οικονομικές διευ-
κολύνσεις που προσέφεραν σε Βενετούς υπηκόους που εμπορεύονταν στην περιοχή 
(αποπληρωμή χρεών προς Οθωμανούς και σχετική δωροδοκία οθωμανικών αρχών) 
ή η προσφυγή στα οθωμανικά δικαστήρια, που έπρεπε να τα αντιμετωπίσουν κα-
ταβάλλοντας σημαντικά χρηματικά ποσά32. Άλλη κατηγορία έκτακτων εξόδων ήταν 
σχετική με το καθήκον των προξενικών αρχών να συμπαρίστανται και να φιλοξενούν 
Βενετούς υπηκόους, που αναγκάζονταν να παραμείνουν στην Πάτρα λόγω ασθένειας 
ή άλλης αιτίας. Σ’ αυτή την περίπτωση ο πρόξενος  ήταν υποχρεωμένος να τους προ-
σφέρει κάθε βοήθεια φιλοξενώντας τους στην προξενική κατοικία.

Στα έξοδα των προξενείου  πρέπει να συμπεριληφθεί και ο μισθός, που  κατέ-
βαλλαν οι εκάστοτε πρόξενοι της Πάτρας, στους υποπροξένους που διόριζαν. Αν και 
η αποζημίωση των υποπροξένων αποτελούσε μια πενιχρή δαπάνη, δεν έπαυε όμως 
να δημιουργεί δυσχέρειες, προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα του προϋπολογι-
σμού του προξενείου στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκαν οι υποπρόξενοι. Αναφέ-
ρεται χαρακτηριστικά ότι ο μισθός των υποπροξένων της Άρτας Marin De Luna και 

31  Βλ. Παράρτημα ΄Εγγραφο 2˙ Κ. Σάθας, ό.π, σ. 7, 20.
32  Βλ. Παράρτημα ΄Εγγραφο 2.
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Φραγκίσκου Παγκάλου33 ανερχόταν στο μηνιαίο ποσό των τεσσάρων τσεκινίων και 
καταβαλλόταν σ’ αυτούς είτε κάθε μήνα είτε κάθε τρίμηνο34. Πολλές φορές, όμως, 
υπήρχε καθυστέρηση της καταβολής αυτού του ποσού, γεγονός που προκαλούσε τις 
διαμαρτυρίες των υποπροξένων35. Όλα αυτά τα έξοδα των προξενικών αρχών εκτός 
από το οικονομικό τους ενδιαφέρον είναι σημαντικά για να αποκτήσουμε μια ιδέα 
όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης των Βενετών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Αυτά ήταν σε γενικές γραμμές τα έσοδα και έξοδα των προξένων της Πάτρας 
κατά τον 18ο αιώνα. Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι οι δαπάνες 
των προξενικών αρχών ήταν μεγάλες και μάλιστα υπερέβαιναν πολλές φορές τα λι-
γοστά, όπως ισχυρίζονταν στην αλληλογραφία τους, έσοδα. Η συχνή υπενθύμιση της 
δύσκολης μέχρι και μίζερης ζωής του προξένου και τα παράπονα για οικονομική δυ-
σπραγία μπορούν να ερμηνευθούν, αν συνυπολογισθεί το κόστος ζωής και οι συχνές 
αυθαιρεσίες των Τούρκων. Κυρίως όμως δικαιολογούνται από το ότι η επιλογή του 
προξενικού αξιώματος και κατ’ επέκταση της προστασίας των βενετικών συμφερό-
ντων είχε κύριο σκοπό την αποκόμιση προσωπικών κερδών. Η Βενετία βέβαια, την 
περίοδο που εξετάζουμε, βρισκόταν σε παρακμιακή πορεία, αλλά η  σύσταση προ-
ξενείου σε μια πόλη, όπως η Πάτρα, που αποτελούσε έναν σημαντικό κόμβο στη 
δυτική Ελλάδα με συνεχώς ανερχόμενη εμπορική κίνηση, δημιουργούσε ελπίδες για 
άνοιγμα νέων οριζόντων στην οικονομική δραστηριότητα των προξένων. Σ’ αυτές τις 
προσδοκίες βασιζόταν και η επιδίωξη ανάληψης της προξενικής αρχής από Βενετούς 
υπηκόους. Άλλωστε τα δικαιώματα και η προστασία που είχαν αναλαμβάνοντας το 
προξενικό αξίωμα, κυρίως της απαλλαγής από τους φόρους ή των μειωμένων τελω-
νειακών δασμών, ήταν μια πρώτη εγγύηση για τις επιδιώξεις τους. Αυτά τα δεδομένα 
φανερώνουν ότι η ανάληψη της βενετικής προξενικής αρχής προσείλκυε ακόμη και 
στον 18ο αιώνα ενδιαφερόμενους. 

33 Για τους υποπροξένους της Βενετίας στην Άρτα Marin De Luna και Φραγκίσκο Πάγκαλο βλ. πε-
ρισσότερα Ε. Βέτσιος, ό.π., σ. 72-77 και 82-85.

34 A.S.V., P.T.M., f. 1.000,  M.C.C., Mss. P.D., b. 629c, Άρτα 15 Σεπτεμβρίου 1760˙ A.S.V., Cinque 
Savi alla Mercanzia, Lettere dei Consoli, Patrasso 1765-1794, b. 729, 10 Ιουνίου 1774.

35 M.C.C., ό.π., Άρτα 25 Αυγούστου 1760, 30 Ιανουαρίου 1759, 24 Ιουλίου 1759, 14 Φεβρουαρίου 
1760, 11 Μαρτίου 1762.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
1

A.S.V, Cinque Savi alla Mercanzia, Lettere dei Consoli,  
Patrasso 1720-1764, b. 729, 27 Μαΐου 1783

Illustrissimi, et Eccellentissimi Signori Signori Patroni Colendissimi 
In adempimento di quanto si sono degnate VV.EE. di comandarmi colle venerate 

loro lettere del di 12 Aprile passato, qui inchiuso rassegno il numero preciso de’ sud-
diti legni giunti a questa rada nel periodo di un anno, estratto dal libro, che da cinque 
mesi in qua io tengo come Console surrogato, e dall’anterior registro di mio fratello, 
che in relazione del caritatevole permesso di VV.EE. si trova in codesta Serenissima 
Dominante. Rapporto alle altre scale, non ho mancato di tosto sollecitare i respettivi 
Vice Consoli ad ispedirmene la relativa loro nota, ed avuta, infatti la risposta da quel-
lo di Missolongi, ho per ora l’onore di rassegnarne l’originale, non avvanzandomi a 
riflettere, quanto ella sia nella sua esposizione ingenua, e sincera; no attendendo quelle 
pure degli altri, e giunte, che mi saranno non differirò di sottometterle egualmente a 
venerati riflessi di Vostre Eccellenze. Tre pertantanto sono i Vice Consoli soggettti a 
questo di Patrasso: uno, che risiede a Missolongi sudetto, l’ altro in Arta, a Drago-
mestre il terzo. V’ era anticamente anche a Lepanto ma producendo questi piuttosto, 
che vantaggi, molesti impegni, e seriosi disturbi ne fu rimosso. Circa il poano... delle 
utilità consolari, dirò, che di certe, non sono, che quelle, che si ricavano da predet-
ti Vice Consoli; contribuindo quello di Missolongi zecchini cento, quello dell’Arta 
all’incirca altri cento, e quello di Dragomestre cinquanta. Dell’incerte poi non posso 
formare con la conveniente esatezza un calcolo fondato, e preciso, variando queste 
a tenore delle combinazioni, e circostanze, non che a motivo del poco tempo, che io 
ho l’alto onore di servire in tal impiego, ed ufficio; posso bensì con tutta l’ingenuità, 
e candore assoggettare a VV.EE., che dopo le fatali vicende di questo deplorabile 
Regno il commercio si è di molto sumato, e diminuito. A ciò contribuì non poco un’in-
valsa perniciosa corruttela nel traffico del barcolame dell’Isole, che tende a defraudare 
i consolari proventi, minorati poi anche dalla recente antica insorgenza dell’instituzio-
ne d’un nuovo Vice Console in Negroponte, che pretendendo di sua giurisdizione le 
scale di Livadia, Salona, e Tebe, esige a forza i diritti risultanti dalle medesime, soliti 
per l’innanzi a sempre corrispondersi a questo Consolato; come possono testificare 
tutti i sudditi Capitani, che si trasferivano a caricare a quelle parti, da cui ne deriva-
va il più esenziale sovvegno, consistendo appunto nel Golfo di Lepanto i maggiori 
vantaggi di questo stesso Consolato. I diritti, che ricavansi consistono nell’uno per 
cento, dai sudditi legni sopra il valore delle merci, che si caricano, o scaricano, e nei 
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respettivi alboraggi, sempre a raguaglio della loro mole. A fronte di tutta la diligenza 
da me usata, non ho potuto rinvenire alcun Pubblico legal fondamento per comprova-
re quant’io ho l’onore d’assoggettar a VV.EE.; questo però non d’altronde proviene, 
che dall’esser rimasti incenerati tutti i documenti, e carte, ch’esistevano in questa 
consolare Cancellaria nelle sofferte luttuose vicende di questa città d’incursioni degli 
Albanesi, incendi, e tant’altre disgrazie, alle quali miseramente soggiacque. I Consoli 
finalmente d’Estere Nazioni, che risiedono in questa Città sono il Signor Giorgio 
Paul, che agisce generalmente per le Bandiere d’Olanda, Svedese, Danimarchese, e 
vicegerìsce per la Imperiale, e Ragusea. Il Signor Niccolò Strani per quella d’Inglitte-
ra col titolo di Console generale in tutta la Morea; ed un agente del Console generale 
di Francia, che risiede in Napoli di Romania, ed è il suo nome Signor Niccolò Roque. 
Ecco tutto ciò, che io posso rassegnare a sapientissimi riflessi di VV.EE. relativamente 
a venerati loro comandi, e tutto quello insieme, che nel proposito mi riuscì nel breve 
spacio di tempo, che replico umilmente ho l’onore di sostenere, in mancanza di mio 
fratello col venerato permesso di VV.EE. queste Consolari | incombenze conche non 
rimanendomi, che implorare un benigno compatimento all’insufficienza mia, e il vali-
do patrocinio di VV.EE. con profondo ossequio baccio loro divotamente le vesti. 

Patrasso 27 maggio 1783 S.N. 
Di VV.EE.
Umilissimo Devotissimo Obligatissimo Ossequiosissimo Servitore
Gasparo Conte Rosalem Console sostituto Veneto

2
A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, Prima Serie, Consoli,  

Diversorum, b. 401, αρ. 80 (1793, Απριλίου 17)

N(umero) 80 f(ilza) d(iversorum) p(arte) (secon)da.
Ill(ustrissi)mi et Ecc(ellentissi)mi Sig(no)ri Sig(no)ri P(at)roni Col(endissi)mi

Mi onorano V(ostre) E(ccellenze) della comissione 28 (dice)mbre p(assa)to d’ 
informare con precisione delle misure nelle quali per assegno ed utilità legali sarebbe 
per trovarsi il Consolato G(e)n(era)le di Patrasso da me attualm(en)te coperto, qualor 
venisse smembrato dalla sua dipendenza il V(ic)e Consolato dell’Arta.

Esaurirò questo per me onorevole incarico con quel candore ilibato e con quella 
suddita fede con cui debbo sempre mettermi a piedi di V(ostre) E(ccellenze).

Parlerò in primo luogo dei proventi che ritrae il Console di V(ostre) E(ccellenze) 
dal tottale della giurisdiz(io)ne; indi passerò a considerare le gravi spese alle quali va 
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sogietto per venerare in apresso le loro sapientiss(i)me deliberaz(io)ni.
Le utilità del Console di V(ostre) E(ccellenze) in Patrasso, dalle quali trae la sua 

sussistenza e suplisce alli quotidiani giornalieri gravosi dispendi, sono <s>tabilite nel 
uno per cento sopra tutti li generi che vengono cariccati sopra la veneta bandiera, 
come mi prescrivono le osequiate comissioni di V(ostre) E(ccellenze) relativam(ent)e 
al venerabile Decreto dell’ Ecc(ellentissi)mo Senato 1719 2 marzo.

Questo provedimento mai si veriffica per la diserz(io)ne in cui attualm(en)te si trova 
il veneto comerzio in quei distretti doppo le guerre insorte tra l’ Impero Ottomano e 
Russo.

Ha principio la Giurisdiz(ion)e del Console di V(ostre) E(ccellenze) in Patrasso 
da Corinto; finisce con la riva ocidentale del fiume Arfio; ma li suoi legitimi proventi 
si restringono fino a Chiarenza, dove cominzia il privileggio dell’ isola del Zante; 
continua a Castel Tormese, Pirgo, Catacolo e finalm(en)te Arfio, scalle tutte privileg-
giate col venerabile Decreto 1553, concesso dalla Sovrana Pubb(lic)a munificenza a 
quegli abitanti, dai quali luoghi trae oggi la sua sussistenza quasi totale l’ isola del Zante 
e le pub(blich)e milize; ed il sopravanzo alli bisogni di quella numerosa popolaz(io)ne 
si carica sopra altri legni per le altre isole ho per il ponente. //φ. Ne da queste copiose 
imbarcaz(io)ni il Console di V(ostre) E(ccellenze) può esigiere alcun provento, bensì 
accore in socorso de comerzianti quando loro è fato qualche frode ho agravio. Dalle 
altre rive da Patrasso sino a Chiarenza niente ritrae il Console; estradano le barche 
alle rive, penetrano li p(at)roni delle med(esi)me nelle ville interne, acquistano i generi, 
li trasportano alla Cefalonia senza notizia del Console, costretto tenervi perciò in quel 
isola un agiente col cedergli la metà del esazione che si veriffica il totale qualche anno 
a trecento piastre circa.

Alla med(esim)a condiz(ion)e si trova alle rive dell’ oposta Rumelia. Cominzia 
da quella parte la giurisdiz(ion)e del Console di V(ostre) E(ccellenze) dall’ Istmo di 
Corinto fino all’ Arta. Tre sono li V(ic)e Consoli che servono da quella parte: in Mis-
solongi principalm(ent)e serve il Co(nte) Gasparo Rosalem, come luogo di singolar 
gelosia per li clandestini trasporti che si fano delli prodotti delle pub(blich)e isole con 
grave pregiudizio delle pu(blich)e rendite e che spesso è necessario chiamar il zelo dell’ 
Ecc(ellentissi)mo Sig(no)r Pro(ve)d(ito)r G(e)n(era)l da Mar a custodia di quelle acque 
per impedire questo danato comerzio singolarm(ent)e delle uve passe, che si caricano 
sopra bastimenti Missolongiotti, quasi tutti comandati da sudditi della Ceffalonia o in 
quella rada nelli luoghi dei Curzolari.

Da questo V(ic)e Consolato non trae alcun provento il Console di V(ostre) 
E(ccellenze), quando li miei Precessori esigevano fino cento zechini all’ anno, poiché ha 
dovuto tutti assegnarli in totale per la sua decente sussistenza.
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L’ altro V(ic)e Consolato di Dragomestre, che spesso suol esser vacante per l’ indole 
barbara di quegl’ abitanti; quando vi è persona che suplica, suol rendere //φ. da cinquan-
ta zechini circa all’ anno, così quello dell’ Arta, da novanta quando più quando meno.

Questi sono tutti li legitimi proventi che il Console Ge(ne)r(a)l in Patrasso trae dalli 
V(ic)e Consoli amessi al Consolato.

Il barcolame poi destinato per il Golfo di Lepanto suol aprodare prima a Patrasso 
per informarsi dal Console se quei mari e se interne rive sieno libere da pirati, che spesso 
sogliono infestare quel seno e i litorali. Queste lasciano le loro patenti al Consolato, il 
Console li scorta con altre comandatizie alli comandanti di queste scalle perche sieno 
riconosciuti sudditi di V(ostre) E(ccellenze), protetti e garantiti da ogni molestia; queste 
al loro regresso si presentano nuovam(en)te al Consolato, denunziando al Console 
il loro carico in quelle misure che loro comple et agrada; indi supliscono in ragione 
dell’ uno per cento sul capitale, ricevono indi le loro patenti con le reviste per i luoghi 
destinati a compier il loro viaggio. Anche da questo comerzio suole il Console ritrare 
da duecento circa piastre all’ anno. Questo comerzio che in altri tempi fermava una 
raguardevole rendita al Console, perche tutte le barche dell’ isole concorevano in quel 
seno, come in luogo di sicurezza dai corsari di Barberia, ora diminuitosi il loro numero 
e moltiplicato quello delle ottomane, singolarme(n)te nel luogo di Messolongi sono per 
questi cambiamenti li proventi del Console ridotti a così ristrete misure.

Vi è poi il comerzio delli Rochesi, che caricano li formagli alle scalle di Tebe e Corin-
to. Questi compariscono nel mese di marzo in n(umer)o di tre ho quatro trabacolle; 
col metodo enunziato penetrano nel golfo di Lepanto, //φ. escono carichi, denunziano 
al Console il loro carico nella quantità che credono, succede il pagamento sul quale 
pretendono sempre qualche rilascio oltre le portate da marineri; e questa rendita si 
veriffica in totale di duecentoottanta piastre circa all’ anno.

Nel mese di agosto sogliono li Rochesi med(esi)mi comparire a Patrasso per l’ 
aquisto dell’uve passe, che caricano per la scalla di Trieste. Quando si verifficano 
questi imbarchi sogliono rendere al Console di V(ostre) E(ccellenze) trecento piastre 
circa.

Reso conto in totale dei proventi passerò umilm(en)te anche degl’ agravi a quali va 
sogietto il Console. Mantiene egli oltre le persone di domestico servizio un canc<e>lliere, 
un dragomano ed un gienizero, e quando due secondo li bisogni della Nazione. A questi per 
suo mensual provedim(en)to hanno di asegno dal Console dieci piastre al mese; ma al 
canzeliere ha di più aloggio e mantenim(en)to, oltre li tenui proventi della cancellaria.

Ha inoltre il Console l’ agravio di quatro anui regali alli Comandanti del luogo, 
cioè al Cadì e Voivoda due al loro ingresso alla regienza e due al Baieram. Questi devono 
esser generosi poiché misurano i Turchi la dispensa dei loro favori con la gienerosità di 
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chi li riceve, oltre le mancie alle loro corti.
Spesso ve ne sono anche di straordenari per sapere sul luogo certi fastidiosi affari che 

succedono tra sudditi dell’ uno e del altro Dominio, quali andando alla Porta si ressero 
fastidiosi all’ Ecc(ellentissi)mo Bailo e dispendiosi alla Pub(lic)a Cassa. //φ.

Non posso poi perder di vista anche il Passà di Lepanto, a cui di quando in quando 
debbo ricordarmi con atti di liberalità per tenerlo ben afetto e favorevolm(en)te dispo-
sto verso i sudditi di V(ostre) E(ccellenze) che comerziano in quel sito.

Fato un esato ritrato con ciò delli proventi che ha il Console di V(ostre) E(ccellenze) 
in Patrasso e posto al confronto coi pesi che indispensabilm(en)te deve sostenere se co-
niunge tutto ciò smenbrare dal Consolato Ge(nera)l di Patrasso il V(ic)e Consolato del 
Arta senza un equivalente compenso per darmi modo di suplire agl’ enunziati giorna-
glieri gravosi dispendi; la decisione di questo Articolo è risservata all’ equità e giustizia 
Pub(bli)ca e di V(ostre) E(ccellenze), alle quali con proffonda umiltà bacio le vesti.

Venezia 17 ap(ri)le 1793.
Di V(ostre) E(ccellenze)
Um(illissi)mo dev(otissi)mo Oss(equiosissi)mo Obb(ligatissim)o servitore Angelo 

Rosalem Con(sole) G(e)n(era)l Ven(et)o in Patrasso.
Στο πάνω δεξιό περιθώριο της πρώτης σελίδας του εγγράφου υπάρχει με μολύ-

βι η σημείωση: “93 17 Aprile”. Στο κάτω περιθώριο της ίδιας σελίδας η σημείωση: 
“Illus(trissi)rni et Ecc(ellentissi)mi S(igno)ri V Savi alla Mercanzia”.

Eleftherios  L. Vetsios 
 

The Consulate of Venice in Patra during the 18th century: 
Jurisdiction - Incomes and Expenses

Summary
During the 18th century Venice, despite its political decline, turned towards the 

creation of consulates in several territories of the Empire of economic interest, with 
the intention to maintain its trading power in the East. In the context of this policy 
and after the treaty of Passarovitch in 1718, Venice founded a consulate in Patra be-
cause the capital of Achaia was a privileged place for its trade. In this way, with its 
first Venetian chargé d’ affaire A. Bianchi, an unceasing series of Venetian of Greek 
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consuls with Venetian citizenship had started. This continuous presence of Venetian 
representatives until 1797, when Venice was conquered by Napoleon and finally fell, 
shows the growing commercial relations between Venice and Patra during the whole 
of the 18th century. The correct budget of incomes and expenses was the basic factor 
for the unimpeded function of the consulate in such a way that the final balance gave 
profits to the consulate authorities. The reports of the consuls give us a precise concept 
of incomes and expenses of the consulate of Patra.



Νίκος Φ. Τόμπρος

Πατραϊκός Τύπος (1862-1915): Χαρακτηριστικά,  
ιδεολογία, πολιτικοί προσανατολισμοί





Τα έτη 1862-1915 -από τα σημαντικότερα της νεότερης ελληνικής ιστορίας- περι-
κλείουν οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις με εθνικό1 και τοπικό ενδια-
φέρον2. Στη διάρκεια της εν λόγω περιόδου τα γεγονότα-ορόσημα που σημειώθηκαν 
όχι μόνο επηρέασαν πολύπλευρα το ελληνικό βασίλειο και τους πολίτες του, αλλά και 
μονοπώλησαν τα πρωτοσέλιδα του ελληνικού Τύπου για αρκετό χρονικό διάστημα. 

Στην αχαϊκή πρωτεύουσα τα έτη αυτά έλαβαν χώρα θετικές και αρνητικές οικονομικές 
εξελίξεις -απότοκοι και του εμπορίου της σταφίδας- και ποικίλες κοινωνικοϊδεολογικές 
αλλαγές. Συγκεκριμένα η Πάτρα επανασχεδίασε τον οικονομικό της προσανατολισμό3, 

1 Ενδεικτικά βλ. έξωση του Όθωνα (1862), έλευση νέας δυναστείας (1863), ενσωμάτωση Επτανή-
σων (1864), Ηπείρου και Θεσσαλίας (1881), ψήφιση νέου Συντάγματος (1864), διανομή εθνικών γαιών 
(1871), Κρητικό Ζήτημα (1866-1913), καθιέρωση της αρχής της δεδηλωμένης (1875), Ανατολικό Ζήτημα 
και Μ. Ιδέα, παγίωση δικομματισμού: Τρικούπη-Δηλιγιάννη (1882-1895), αναβίωση Ολυμπιακών Αγώ-
νων (1896), Ατυχής Πόλεμος (1897), κίνημα στο Γουδί (1909), έλευση Ελ. Βενιζέλου (1910), Βαλκανικοί 
Πόλεμοι (1912-1913), κλπ. Δ. Ψυχογιός, Τα έντυπα μέσα επικοινωνίας: Από τον πηλό στο Δίκτυο, εκδόσ. 
Καστανιώτης, Αθήνα 2004, σ. 365.

2 Σχετικά με τις εξελίξεις που σημειώθηκαν στην Πάτρα την εν λόγω περίοδο και τις συνέπειές τους 
στην τοπική κοινωνία βλ. πρόχειρα Κ. Αρώνη Τσίχλη, Το σταφιδικό πρόβλημα και οι κοινωνικοί αγώνες. 
Πελοπόννησος 1893-1905, εκδόσ. Παπαζήσης, Αθήνα 1999. Γ. Καΐκα-Μαντανίκα, Πάτρα 1870-1900. Η κα-
θημερινή ζωή της Πάτρας στην αυγή της Μπελ Επόκ, Πάτρα 1998. Χρ. Μούλιας, Το λιμάνι της σταφίδας. 
Πάτρα 1828-1900, εκδόσ. Περί Τεχνών, Πάτρα 2000. Ν. Μπακουνάκης, Πάτρα. Μια ελληνική πρωτεύουσα 
στον 19ο αιώνα (1828-1860), εκδόσ. Καστανιώτη, Αθήνα 1988. Ν. Μπακουνάκης, «Η Πάτρα τον 19ο αιώ-
να. Χώρος-Κοινωνία-Οικονομία», Πάτρα. Από την Αρχαιότητα έως Σήμερα, Συλλογικός τόμος, Αθήνα 2005, 
σσ. 249-287. Κ. Πανίτσας, «Η πόλη των Πατρών τον 20ο αιώνα», Πάτρα. Από την Αρχαιότητα έως Σήμερα, 
Συλλογικός τόμος, Αθήνα 2005, σ. 321-333. Π. Πιζάνιας, Οικονομική ιστορία της ελληνικής σταφίδας 1851-
1912. Παραγωγή, διεθνής αγορά, διαμόρφωση τιμών, κρίση, Αθήνα 1988. Ν. Τόμπρος, Τα σχολεία τα λαϊκά… 
Πατραϊκοί σύλλογοι και η φιλεκπαιδευτική τους πολιτική (1876-1915), εκδόσ. Το Δόντι, Πάτρα 2007. Αλέκ. 
Μαρασλής, Ιστορία της Πάτρας. Η εξέλιξη μιας πρωτοποριακής πόλης, Πάτρα 1983. Β. Λάζαρης, Πολιτική 
Ιστορία της Πάτρας, Αχαϊκές Εκδόσεις, τόμ. Α΄-Β΄, Αθήνα 1986. Λ. Σωτηρόπουλος, «Η Πάτρα τον 19ο και 20ο 
αιώνα (Οικονομική ζωή και παροικίες)», Η πολιτισμική φυσιογνωμία της Πάτρας. Εβδομάδα Γραμμάτων και 
Τεχνών της Πάτρας, εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 1997, σ. 177-195.

3 Κ. Πανίτσας, «Η πόλη των Πατρών…», ό.π., σ. 323-326. Β. Λάζαρης, Πολιτική Ιστορία της Πάτρας, 
Αχαϊκές Εκδόσεις, τόμ. Α΄, Αθήνα 1986, σ. 323. Αλέκ. Μαρασλής, Ιστορία της Πάτρας…, ό.π., σ. 248-250. 
Χρ. Μούλιας, Το λιμάνι της σταφίδας…, ό.π., σ. 313-328. Χρ. Αγριαντώνη, «Η ελληνική οικονομία. Η 
συγκρότηση του ελληνικού καπιταλισμού, 1870-1909», Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τόμ. 5, 
Αθήνα 2003, σ. 58.
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αύξησε τον πληθυσμό της4, αστικοποιήθηκε5, ανέδειξε νέα πρόσωπα και ομάδες στον 
κοινωνικοοικονομικό της ιστό6, απέκτησε δυτικότροπες συμπεριφορές7 και απώλεσε 
το τοπικιστικό της πνεύμα8.

O Τύπος, εκτός από παράγοντα διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, εισάγει τους 
ερευνητές στην καθημερινότητα μιας κοινωνίας, αφού τους παρέχει πληροφορίες για 
τις οικονομικές της δραστηριότητες, τις πολιτικές επιλογές, τις κοινωνικές και πολι-
τιστικές της σχέσεις9. Με δεδομένη λοιπόν τη συμβολή αυτή των εφημερίδων στην 
ανασύσταση του παρελθόντος η παρούσα μελέτη θέτει ως ερευνητικό της αντικείμε-
νο τον πατραϊκό Τύπο των ετών 1862-1915. Απώτερος σκοπός της έρευνας είναι να 
αναδείξει -παράλληλα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εφημερίδων της περιόδου- 

4 Ο πληθυσμός της αχαϊκής πρωτεύουσας από τις 10.000 που αριθμούσε στις αρχές του 19ου αιώνα 
ανήλθε στα τέλη του τα 37.985 άτομα. Η δημογραφική πορεία της Πάτρας από το β΄ μισό του 19ου αιώνα 
έως και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου ήταν η ακόλουθη: 14.694 άτομα (1850), 19.499 άτομα (1853), 20.000 
άτομα (1859), 18.342 άτομα (1861), 16.641 άτομα (1870), 25.494 άτομα (1879), 33.529 άτομα (1889), 
37.985 άτομα (1896), 37.401 άτομα (1907), 52.174 άτομα (1920). Ν. Τόμπρος, Τα σχολεία τα λαϊκά…, 
ό.π., σ. 146.

5 Θ. Καλαφάτης, Αγροτική πίστη και οικονομικός μετασχηματισμός στη Β. Πελοπόννησο. Αιγιαλεία τέλη 
19ου αιώνα, τόμ. 1, Αθήνα 1990, σ. 116, 121.

6 Ν. Τόμπρος, Τα σχολεία τα λαϊκά…, ό.π., σ. 187-203.
7 Χρ. Μούλιας, Το λιμάνι της σταφίδας…, ό.π., σ. 109-124.
8 Ν. Μπακουνάκης, «Η Πάτρα τον 19ο αιώνα…», ό.π., σ. 265.
9 Ο Τύπος της αχαϊκής πρωτεύουσας μας παρέχει στοιχεία για την εμπορική και βιοτεχνική κίνηση, 

την πολιτική κατάσταση, τις κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις που κατά καιρούς αναπτύσ-
σονταν στην Πάτρα. Συγχρόνως καταγράφει το πώς οι κάτοικοί της βίωναν την πόλη και τα προβλήματά 
της. Χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη επιστολή: Κύριε συντάκτα, Παρεπιδημούσα ενταύθα μετέβην χθες 
το εσπέρας μετά των τέκνων μου εις το μώλον του Αγ. Νικολάου, όπως αναπνεύσω θαλάσσιαν αύρα. Προχω-
ρήσασα όμως κατελήφθην υπό τοιαύτης ασφυξίας, ως εκ του συνωστιζομένου πλήθους, ώστε ηναγκάσθην να 
επιστρέψω και να λάβω την οδόν της παραλίας την άγουσαν εις τον μώλον των Καλαβρύτων. Το τι είδον και 
το τι απήντησα αδυνατώ να το περιγράψω. Προς Θεού δεν υπάρχει Αστυνομία, δεν υπάρχει Λιμενάρχης, δεν 
υπάρχει συναίσθησις; Είδον αστυφύλακας μακαρίως ροφώντας τον καφέ των και ολίγον πέραν άνθρωπον 
ή ζώον, δεν ενθυμούμαι, να εκτελή την φυσικήν του ανάγκην επί του κρηπιδώματος με ρωμαικήν αφέλειαν. 
Ηναγκάσθην να διέλθω τροχάδην, αλλά και ολίγον πέραν παρέστην προ του αυτού θεάματος. Έφτασα με 
βήμα ταχύ εις τον μώλον των Καλαβρύτων, αλλά μόλις επροχώρησα ησθάνθην  και εκεί τόσην δυσωδίαν, 
ώστε ηναγκάσθην να επιστρέψω και από περιέργεια εισήλθον εις το εκεί αποχωρητήριον, όπως αντιληφθώ 
μήπως εκείθεν εξήρχετο η δυσωδία. Ευρέθην όμως προ καθαρών διαμερισμάτων, χωρίς να αναδίδηται η 
ελάχιστη δυσοσμία, τόσον ώστε ούτε εις την οικίαν μου έχω τοιαύτην καθαριότητα. Εξελθούσα ωδηγήθην εκ 
της οσμής εις το εκεί πλησίον κατασκευασθέν παράπηγμα του Παναχαϊκού, που κατ’ ευφημισμόν νεωρείου, 
λεγομένου, όπου παρέστην προ γενικού απόπατου, εις δόξαν της αστυνομίας και της Λιμενικής αρχής, εκ των 
οποίων η μεν πρώτη αφίνει τους αστυφύλακας να αναπαύωνται υπό τον γηραιόν πλάτανον της οδού Καλα-
βρύτων, η δε ετέρα να φροντίζη μόνον δια την καθαριότητα του μώλου Αγ. Νικολάου, ως να απορώ μάλιστα 
πως δεν ενέσκηψε έως τώρα χολέρα και όχι βλογιά μόνο εν τη πόλει των Πατρών. Μία κυρία. Νεολόγος 
Πατρών, Πάτρα 2.8.1896.
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τον πολιτικό τους χαρακτήρα, την ιδεολογία τους, τα θέματα που πρόβαλλαν στις 
σελίδες τους και μέσω αυτών τους μετασχηματισμούς που πραγματοποιήθηκαν στην 
πατραϊκή κοινωνία10.

1. Χαρακτηριστικά
 Η πρώτη πατραϊκή εφημερίδα που εκδόθηκε στην πόλη μετά την έξωση του 

Όθωνα (12.10.1862) ήταν η Ευημερία. Από τον Οκτώβριο του 1863 και έως το 1910 
σημειώθηκε στην αχαϊκή πρωτεύουσα ένας εκδοτικός οργασμός, ο οποίος επέφερε 
ένα σύνολο 103 νέων εφημερίδων. Αντίθετα στα έτη 1910-1914 δεν εκδόθηκε καμία 
νέα. Το εκδοτικό αυτό κενό προφανώς σχετίζεται όχι με οικονομικά ή πολιτικά αίτια 
(έλλειψη κεφαλαίων από τους εκδότες, υποστήριξη πολιτευτών από κομματισμούς 
μηχανισμούς, κλπ.) αλλά και με ότι οι υπάρχουσες εφημερίδες κάλυπταν τις ανάγκες 
των Πατρινών. Η ανάγκη για έκδοση νέας εφημερίδας (Εθνική) προέκυψε στα 1915, 
αφού στην πόλη δεν υπήρχε βενιζελικός αντίλογος11. Τα μετέπειτα έτη ο πατραϊκός 
Τύπος, όπως και ο εθνικός, θα μετατραπεί σε όργανο των πολιτικών στον Εθνικό 
Διχασμό που ακολούθησε.

Οι εξεταζόμενες εφημερίδες κυκλοφορούσαν έως τα τέλη του 19ου αιώνα σε εβδο-
μαδιαία ή σε δεκαπενθήμερη βάση12. Έκτοτε -και περισσότερο στις αρχές του 20ού 
αιώνα- εκδόθηκαν και ημερήσιες13. Τα περισσότερα έντυπα υπήρξαν βραχύβια (πίν. 
1ος), με διάρκεια έκδοσης που δεν υπερέβαινε τα 2 έτη (84 ή 77,1%). Λιγότερες ήσαν 
όσες έφτασαν τα 20 έτη εκδοτικής δράσης (15 ή 13,8%) και ελάχιστες όσες τα ξεπέ-
ρασαν (10 ή 9,1%)14. Το ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πατραϊκών εφημερίδων 

10 Το πρωτογενές υλικό της μελέτης προήλθε από την έρευνα του γράφοντος στο Μουσείο Τύπου 
Πατρών, στο οποίο φυλάσσεται το σύνολο του πατραϊκού Τύπου των εξεταζόμενων ετών. Ο ερευνητής 
μπορεί να επισκεφτεί το συγκεκριμένο μουσείο και ηλεκτρονικά (www.mouseiotipou.gr/arxeion-xml/
pages/esiepin/internet/intro), αφού το αρχειακό του υλικό έχει πλέον ψηφιοποιηθεί και αναρτηθεί στο δι-
αδίκτυο.

11 Ν. Πολίτης, ό.π., σ. 188.
12 Δεκαπενθήμερες εφημερίδες υπήρξαν οι Πέλοψ, Σύνθημα, Αχαϊκός Σύνδεσμος, Σημαία, Κικιρίκος. 

Η Εφημερίς Πατρών πρωτοεκδόθηκε ως τέτοια, σύντομα όμως μετατράπηκε σε εβδομαδιαία. Το ίδιο συνέ-
βη και με τον Αγγελιοφόρο που εκδόθηκε αρχικά ως τρισεβδομαδιαία. Ν. Πολίτης, ό.π., σ. 74, 108.

13 Πρόκειται για τις Πελοπόννησος (10.7.1886-2009), Νεολόγος Πατρών (15.8.1894-24.12.1972), 
Χρόνος (Μάρτιος 1899-28.10.1899), Ο Νέος Αιών (Ιούλιος 1899-Ιανουάριος 1909), Η Σημαία (6.1.1901-Ια-
νουάριος 1902), Εσπέρα (26.10.1903-16.10.1904), Βήμα (1907-1908), Το Σέλας (29.3.1909-6.3.1913), Αι 
Πάτραι (17.1.1910-15.8.1917), Μικρά Πελοπόννησος (3.9.1899-;). 

14 Η εφημερίδα Πελοπόννησος (1886) συνεχίζει την έκδοσή της έως και σήμερα. Αντίθετα ο Νεολόγος 
Πατρών (1894-1972) διέκοψε την κυκλοφορία του ύστερα από 78 χρόνια.
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είχε σύντομο εκδοτικό βίο αποδίδεται σε πληθώρα παραγόντων15. Πρωτίστως στα 
οικονομικά των εκδοτών, τα οποία πολλές φορές ήταν περιορισμένα. Τα προβλήματα 
των εφημερίδων επέτεινε συχνά και η μη καταβολή των συνδρομών από τους ανα-
γνώστες16. Καθοριστικός πάντως παράγοντας για τη μακροβιότητα μιας εφημερίδας 
αποτελούσε η εγκυρότητα των ειδήσεων, η κριτική που ασκούσε σε πρόσωπα και 
θεσμούς καθώς και η πολιτική της απόχρωση, η οποία και της εξασφάλιζε «υποστη-
ρικτές»17. 

Στα εξωτερικά χαρακτηριστικά του πατραϊκού Τύπου εντάσσονται οι διαστάσεις 
των φύλλων του και ο αριθμός τους. Για μεγάλο χρονικό διάστημα το μέγεθος των 
εφημερίδων ήταν μικρό -από 30x22 cm έως 34x25 cm- και οι σελίδες τους δεν ξεπερ-
νούσαν τις τέσσερις δίστηλες18. Από τη δεκαετία του 1890 αυξήθηκαν το σχήμα, οι 
στήλες (τρεις ή τέσσερις) και οι σελίδες τους (έξι έως οκτώ)19. Οι ανωτέρω αλλαγές 
αποτελούν ένδειξη τόσο της καλής οικονομικής κατάστασης των εκδοτών τους, όσο 
και της ποιοτικής βελτίωσης που παρουσίασε τότε ο τοπικός Τύπος. Η γλώσσα, τέλος, 
που χρησιμοποιούσαν οι εφημερίδες ήταν η καθαρεύουσα, η οποία από τα τέλη του 
αιώνα άρχισε να διανθίζεται από φραστικά στοιχεία της δημοτικής20. 

Ποικιλία παρουσιάζουν οι τίτλοι και οι υπότιτλοι των εφημερίδων. Οι πρώτοι 
είχαν την προέλευσή τους από ιδέες (Αλήθεια), ζώα (Αρουραίοι), φυσικά φαινόμενα 
(Βροντή), ιστορικά πρόσωπα (Διογένης, Πέλοψ), χαρακτηρισμούς (Ατίθασσος), κοι-

15 Στις βραχύβιες εφημερίδες συνυπολογίζονται και οι εκλογικές, αφού η έκδοσή τους διαρκούσε όσο 
και η προεκλογική περίοδος.

16 … ένεκα της εγγραφής ολίγων συνδρομητών αναγκαζόμεθα να εκδίδωμεν το φύλλον τρις της εβδο-
μάδος επί του παρόντος… Αγγελιοφόρος, Πάτρα 2.1.1878. Η πώληση των εφημερίδων έως τις αρχές της 
δεκαετίας του 1890 γινόταν βάσει συνδρομών. Έκτοτε την προώθησή τους στους αναγνώστες αναλάμβα-
ναν και εφημεριδοπώλαι μέσω πρακτορείου, οι οποίοι διασκορπίζονταν στην πόλη για να τις πουλήσουν. 
Ν. Πολίτης, ό.π., σ. 17, 117. Λογοδοσία περί των κατά το β΄ έτος πεπραγμένων (1892-1893). Αναγνωσθείσα 
τη 21 Μαΐου υπό Χρ. Π. Κορύλλου προέδρου, Πάτρα 1893, σ. 31. Ν. Τόμπρος, Τα σχολεία τα λαϊκά…, ό.π., 
σ. 142-143, 145. 

17 Ο βίος της δημοσιογραφίας ενταύθα, οπόταν φάρον έχη το αφατρίαστον και την αλήθειαν, δεν απο-
βαίνει συνήθως μακρός, ουδέ διαρρέει ανώδυνος… Ουχί υπό την ιδιότητα του αδεκάστου κριτού δύναται να 
γίνη παρ’ ημίν ανεκτός ο Τύπος, αλλά υπό την του εμπαθούς και φανατικού συνηγόρου. Αδύνατον να υπάρξη 
επί μακρόν εφημερίς μη εξυπηρετούσα πιστώς το κόμμα. Φορολογούμενος, Πάτρα 15.2.1880.

18 Συγκριτικά με την οθωνική περίοδο (1835-1862), όπου το μέγεθος των εφημερίδων κυμαινόταν 
μεταξύ 28Χ20 και 30Χ22 cm, το μέγεθος τους στα έτη 1862-1891 ήταν σαφώς μεγαλύτερο.

19 Από τις 29.7.1914 το τυπογραφικό χαρτί λόγω του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου άρχισε να εξαντλείται 
και οι εφημερίδες αναγκάστηκαν να περιορίσουν τόσο τις σελίδες τους -σε δύο- όσο και το σχήμα τους. 
Αλέκ. Μαρασλής, Ιστορία της Πάτρας. Η εξέλιξη μιας πρωτοποριακής πόλης, Πάτρα 1983, σ. 65.

20 Εξαίρεση αποτελεί η εφημερίδα Ελληνική Δημοκρατία, η πρώτη σοσιαλιστική ελληνική εφημερίδα, 
της οποίας τα άρθρα στο μοναδικό φύλλο που εξέδωσε (1.5.1877) γράφτηκαν σε γλώσσα απλή (δημοτική). 
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νωνικές ομάδες (Εργάτης). Ιδιαίτερο ρόλο στις εφημερίδες είχε αρχικά ο υπότιτλός 
τους, καθώς προϊδέαζε τους αναγνώστες για τη θεματολογία - και ενδεχομένως για 
τον πολιτικό τους προσανατολισμό -, παρακινώντας τους στο να τις αγοράσουν ή 
όχι21. Το γεγονός ότι σε όλους τους υπότιτλους υπήρχε το επίθετο πολιτική καταδει-
κνύει την πολιτική χροιά που είχε ο Τύπος της αχαϊκής πρωτεύουσας τον 19ο αιώνα. 
Ο υπότιτλος -ως διακριτικό στοιχείο- περιορίσθηκε αισθητά στη δεκαετία του 1890 
και καταργήθηκε οριστικά στις αρχές του 20ού αιώνα. Οι εφημερίδες προφανώς είχαν 
καθιερωθεί στην τοπική κοινωνία με την εγκυρότητα των ειδήσεών τους με συνέπεια 
να μην χρειάζονται πρόσθετα στοιχεία, όπως ο υπότιτλος, για να αυξήσουν το ανα-
γνωστικό τους κοινό. Ενδεχομένως όμως να ήθελαν να αποφύγουν χαρακτηρισμούς 
οι οποίοι θα τις ταύτιζαν με συγκεκριμένη θεματολογία ή πολιτική παράταξη. Τα 
έντυπα έκτοτε ανέγραφαν στο εμπροσθόφυλλό τους μόνο τον τίτλο και ίσως την τιμή 
συνδρομής τους. Εξαίρεση αποτελούσε ο εκλογικός Τύπος, ο οποίος λόγω της ιδιο-
συγκρασίας του έφερε, όταν και όποτε εκδιδόταν, τη φράση Εφημερίς εκλογική και το 
όνομα του υποψηφίου που υποστήριζε. 

Το βασικότερο έσοδο για τους εκδότες ήταν η συνδρομή των αναγνωστών. Ενιαία 
τιμή για όλες τις εφημερίδες δεν υπήρχε, ούτε διατηρήθηκε σταθερή καθ’ όλη τη 
διάρκεια που εξετάζουμε. Η κατ’ έτος συνδρομή κυμάνθηκε από 8 έως 16 δρχ. για 
το εσωτερικό, ενώ αισθητά αυξημένη ήταν για το εξωτερικό22. Η διαφοροποίηση που 

21 Ενδεικτικοί υπότιτλοι ήταν οι Εφημερίς πολιτική και δικαστική, Εφημερίς πολιτική και εμπορική, 
Εφημερίς πολιτική, δικαστική και των ειδήσεων, Εφημερίς πολιτική, δικαστική, εμπορική και των ειδήσεων. 
Τα δικαστικά δημοσιεύματα συμπεριλαμβάνονταν στη θεματολογία των εφημερίδων, καθώς παρείχαν ση-
μαντικά έσοδα στις εφημερίδες. Αρκετές μάλιστα έγραφαν δωρεάν συνδρομητές δικηγόρους ή δικαστικούς 
κλητήρες (επιμελητές) οι οποίοι τους έστελναν τακτικά τέτοια δημοσιεύματα. 

22  Πρόχειρα βλ. Αχαϊκός Κήρυξ (12 και 16 δρχ. αντίστοιχα), Αγγελιαφόρος (16 και 20 δρχ.), Φανός 
(8 και 12 δρχ.), Επί τα Πρόσω (12 και 16 δρχ.), Αμερόληπτος (12 και 18 δρχ.), Αχαιός (8 και 12 δρχ.), Νέος 

Πίνακας 1. Xρονική διάρκεια κυκλοφορίας των εφημερίδων (1862-1915)

Διάρκεια Πολιτικές Σατιρικές Εκλογικές Σύνολο %

Έως 1 έτος 47 18 7 72 66,1

1 έως 2 9 3 12 11

2 έως 10 6 3 9 8,3

10 έως 20 4 2 6 5,5

Άνω των 20 10 10 9,1

Σύνολο 76 26 7 109 100
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εμφάνιζαν στην τιμή τους οι εφημερίδες της ίδιας εκδοτικής περιόδου είχε άμεση σχέ-
ση με το σχήμα, τις σελίδες, τη συχνότητα της κυκλοφορίας τους, τους αρθρογράφους 
και τους ανταποκριτές που είχαν23. Η αναγραφή συνδρομής δια τας επαρχίας και δια 
το εξωτερικόν στο εμπροσθόφυλλο των εφημερίδων αποδεικνύει πως ο πατραϊκός 
Τύπος λόγω της πλούσιας θεματολογίας του και της έγκυρης ειδησεογραφίας του δεν 
περιοριζόταν μόνο στα στενά όρια της αχαϊκής πρωτεύουσας. Παράλληλα αποτελεί 
ένδειξη της εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης των Πατρινών. Εκτός από τις 
συνδρομές έσοδα στους εκδότες επέφεραν οι δικαστικές καταχωρήσεις και οι πληρω-
μένες -με επαίνους ή λίβελους- επιστολές ιδιωτών για φίλους ή αντιπάλους24. Από τα 
μέσα της δεκαετίας του 1880 πηγή εσόδων άρχισαν να αποτελούν και οι διαφημίσεις. 
Οι διαφημιστικές καταχωρήσεις -αρχικά με τη μορφή αγγελιών και μετέπειτα με τη 
χρήση σκίτσων- για πολλά έτη απευθύνονταν στη συντριπτική τους πλειοψηφία όχι 
σε όλα τα κοινωνικά στρώματα της πόλης, αλλά σε άνδρες και γυναίκες των ανώ-
τερων. Εξαίρεση αποτελούσαν οι διαφημίσεις των ναυτιλιακών γραφείων οι οποίες 
αφορούσαν τους μετανάστες που αναχωρούσαν από το λιμάνι της Πάτρας για το εξω-
τερικό25.

Στην Πάτρα δεν εκδόθηκε καμία ξενόγλωσση εφημερίδα ή περιοδικό, αν και στην 
πόλη υπήρχαν αρκετές και πολυπληθείς ξένες παροικίες (π.χ. Ιταλοί, Άγγλοι, Γερμα-
νοί)26. Η έλλειψη ξενόγλωσσων εφημερίδων δεν προκαλεί ερωτηματικά, αν αναλο-
γιστούμε πως οι αλλοδαποί της αχαϊκής πρωτεύουσας ενδιαφέρονταν αποκλειστικά 
για το εμπόριο και τη μεγιστοποίηση των κερδών τους και όχι για τη συμμετοχή τους 
στα κοινά ή την κοινωνική προβολή. Την αναγνωρισιμότητα εξάλλου στην τοπική 
κοινωνία τούς την είχε εξασφαλίσει η οικονομική τους επιφάνεια και η κοινωνική και 
φιλανθρωπική δράση που ανέπτυσσαν27.

Εκδότες και συντάκτες των πατραϊκών εφημερίδων ήσαν κυρίως τυπογράφοι28 

Αιών (15 δρχ. και 25 φράγκα), Σέλας (15 και 25 δρχ.), κλπ.
23 Από τη σύγκριση μισθών και ειδών πρώτης ανάγκης με την ετήσια συνδρομή του Τύπου προκύπτει 

πως οι εφημερίδες ως προϊόν ήταν φτηνό και πως ο περιορισμένος αριθμός των φύλλων τους οφειλόταν 
περισσότερο σε κοινωνικά αίτια και λιγότερο σε οικονομικά. Σχετικά με τις τιμές των καταναλωτικών 
αγαθών της εποχής βλ. Γ. Καΐκα-Μαντανίκα, Πάτρα 1870-1900…, ό.π., σ. 103-114.

24 Δ. Ψυχογιός, Τα έντυπα…, ό.π., σ. 368.
25 Νεολόγος Πατρών, Πάτρα 4-5.2.1904. Κ. Πανίτσας, «Η πόλη των Πατρών…», ό.π., σ. 325-326. 

Ν. Μπακουνάκης, «Η Πάτρα τον 19ο αιώνα…», ό.π., σ. 281-287. Χρ. Μούλιας, Το λιμάνι της σταφίδας…, 
ό.π., σ. 193-196.

26 Ν. Μπακουνάκης, «Η Πάτρα τον 19ο αιώνα…», ό.π., σ. 261-262. Χρ. Μούλιας, Το λιμάνι της στα-
φίδας…, ό.π., σ. 181-192. Γ. Καΐκα-Μαντανίκα, Πάτρα 1870-1900…, ό.π., σ. 13.

27 Ν. Τόμπρος, Τα σχολεία τα λαϊκά…, ό.π., σ. 25.
28 Μεταρρύθμισις, Αμερόληπτος, Πελοπόννησος, Άρατος, Χρόνος, Εσπέρα, Βήμα, Το Σέλας, Αι Πάτραι, 



Πατραϊκός Τύπος (1862-1915): Χαρακτηριστικά, ιδεολογία, πολιτικοί προσανατολισμοί 121

και δικηγόροι29. Οι τελευταίοι προσπάθησαν μέσω της εκδοτικής και αρθρογραφικής 
τους δράσης να παγιώσουν το κύρος τους στην τοπική κοινωνία. Κάποιοι μάλιστα 
από αυτούς ασχολήθηκαν αργότερα με την πολιτική και εξελέγησαν βουλευτές30. Η 
σημασία της εμπλοκής των δικηγόρων με τον Τύπο δεν έγκειται τόσο στον καινο-
φανή χαρακτήρα που εμφανίζει το συγκεκριμένο επάγγελμα στο δεύτερο μισό του 
19ου αιώνα, όσο στους νέους ρόλους που του αποδίδονται τότε στον ελληνικό αστικό 
χώρο31. 

Βάσει των εξωτερικών τους χαρακτηριστικών, του αριθμού των εφημερίδων που 
κυκλοφορούσαν παράλληλα στην πόλη, του έτους έκδοσής τους, της θεματολογίας 
τους, οι εξεταζόμενες εφημερίδες κατηγοριοποιούνται σε δύο χρονικές υποπεριόδους. 
Η πρώτη καλύπτει τα έτη 1862-1891 και η δεύτερη τα μετέπειτα (1892-1915). Στην 
πρώτη υποπερίοδο, που εκδόθηκαν 73 εφημερίδες (70,2%), η κατ’ έτος κυκλοφορία 
κυμάνθηκε στην πόλη στις 12, με το μέγιστό τους να φτάνει στα 1884 τις 19. Ο εκδο-
τικός οργασμός που παρατηρήθηκε τα έτη αυτά βασίζεται τόσο στο αρνητικό κλίμα 
που υπήρχε στην Πάτρα για συγκεκριμένους πολιτικούς (Δ. Βούλγαρης, Γ. Ρούφος, 
κλπ.)32 όσο και στην άνθηση της τοπικής οικονομίας. Στη δεύτερη υποπερίοδο κυ-
κλοφόρησαν 31 εφημερίδες σαφώς κομματικοποιημένες, ενώ η κατ’ έτος κυκλοφορία 
τους μειώθηκε στις 9. Ως χρονικό όριο της κατηγοριοποίησης τίθεται το 1891, κα-
θώς, εκτός από τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε η αχαϊκή πρωτεύουσα 
λόγω της σταφιδικής κρίσης (1892/3), σημειώθηκαν ποιοτικές και ποσοτικές διαφο-
ροποιήσεις στον τοπικό Τύπο με κυριότερη αυτή της παγίωσης του δικομματισμού 
στα φύλλα του. Έως και τη δεκαετία του 1880 οι εφημερίδες αποτελούσαν όργανα 
προσωπικών αγώνων ή εξέφραζαν τις απόψεις του μοναδικού συντάκτη τους. Τα επό-

Κραυγή, κλπ.
29  Ευφρόνη, Φορολογούμενος, Ο Πέλοψ, Τοξότης, Φανός, Επιθεώρησις, Νέα Επιθεώρησις, Εργάτης, 

Σάλπιξ, Εφημερίς Πατρών, Πατρομυνέτα, Αχαιός, Σκοπευτής, Τύπος, κλπ.
30  Πρόκειται για τους Κ. Γκότση, ο οποίος πριν εμπλακεί με την πολιτική υπήρξε διευθυντής της 

εφημερίδας Φορολογούμενος (1892-1894), Αλ. Φωτήλα (Η Αίγλη), Ανδ. Παπαγιαννακόπουλο (Τοξότης), 
Αλ. Αλεξανδρόπουλο (Νέα Επιθεώρησις). Ν. Πολίτης, ό.π., σ. 47, 54-55, 64-65, 85.

31  Σχετικά με τα επαγγέλματα της γνώσης και τους ρόλους τους στο αστικό περιβάλλον βλ. Γ. Γιαν-
νιτσιώτης, Η κοινωνική ιστορία του Πειραιά. Η συγκρότηση της αστικής τάξης (1860-1910), εκδ. Νεφέλη 
Ιστορία, Αθήνα 2006, σ. 109-111. Χρ. Λυριντζής, Το τέλος των «τζακιών». Κοινωνία και πολιτική στην 
Αχαΐα του 19ου αιώνα, Αθήνα 1991, σ. 146.

32  Ιδιαίτερη κριτική άσκησε το σύνολο του πατραϊκού Τύπου στον Δ. Βούλγαρη με αφορμή τα Στη-
λιτικά. Βλ. σχετικά τα φύλλα των εφημερίδων της περιόδου Αι Πάτραι, Η Αχαΐα, Ο Φοίνιξ, ο Μίνως, Ο 
Γερμανός, Φορολογούμενος, Η Αίγλη, Η Ελληνική Επανάστασις, Φιλόδημος, Ο Πελοψ, Γλαύξ. Σχετικά με 
τα Στηλιτικά βλ. Ευαγ. Κώφος, «Από το τέλος της κρητικής επαναστάσεως ως την προσάρτηση της Θεσ-
σαλίας», ΙΕΕ, Εκδοτική Αθηνών, τόμ. ΙΓ΄, Αθήνα 1977, σ. 291-292.
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μενα έτη οι εφημερίδες παραχώρησαν τη θέση τους σε νέες, οι οποίες υπηρετούσαν 
πλέον ιδεολογίες, ή πολιτικές παρατάξεις και όχι προσωπικά συμφέροντα. Συνέπεια 
αυτού ήταν να ταχθεί πλέον ο Τύπος με τη μια ή την άλλη πλευρά -και κυρίως με τον 
Δηλιγιάννη-, προσπαθώντας να κατευθύνει τους εκλογείς, ώστε να ψηφίζουν με κομ-
ματικά κριτήρια. Οι εφημερίδες επίσης μετά το 1892 ήταν καλύτερα οργανωμένες, 
διέθεταν σύγχρονα πιεστήρια και στελεχώνονταν με επαγγελματίες δημοσιογράφους. 
Αν και μειώθηκε -στη διάρκεια των ετών 1892-1915- ο αριθμός των εφημερίδων που 
κυκλοφορούσαν, όσες εκδίδονταν μεγάλωσαν το σχήμα τους, εξέδιδαν πανηγυρικά 
φύλλα σε έγχρωμο χαρτί ή με έγχρωμο μελάνι και δημοσίευαν πολιτικές γελοιογραφί-
ες. Προσπάθησαν, τέλος, να επεκτείνουν την κυκλοφορία τους, αποστέλλοντας φύλ-
λα ακόμα και στην Αθήνα για τους Πατρινούς που διέμεναν εκεί33. 

Θεματολογία, ειδησεογραφία: Προσανατολισμοί και Ιδεολογία 
Ο πατραϊκός Τύπος παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία στη θεματολογία του. Εκτός 

από τις πολιτικές εξελίξεις και τον σχολιασμό τους, τις διάφορες τοπικές, εθνικές 
ή διεθνείς ειδήσεις, ο Τύπος εμπλούτιζε την ύλη του με φιλολογικού ή εμπορικού34 
ενδιαφέροντος άρθρα, με επιστολές35, με ανακοινώσεις για κοινωνικές και πολιτι-
στικές εκδηλώσεις, με αγγελίες36. Τα θέματα των εφημερίδων και η ειδησεογρα-

33 Ν. Πολίτης, ό.π., σ. 113, 173.
34 Ειδικές εφημερίδες και περιοδικά με περιεχόμενο σχετικό με το εμπόριο της σταφίδας εκδόθηκαν 

για τους Πατρινούς εμπόρους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί Ο Εμπορικός Παρατηρητής Πατρών 
(9.12.1878-12.9.1908). Στα θέματά του περιελάμβανε τιμές συναλλάγματος, τις τιμές της σταφίδας και την 
εμπορική κίνηση του λιμανιού. Το πρώτο οικονομικό περιοδικό που εκδόθηκε στην πόλη ήταν το Δελτίον 
του Εμπορίου (Σεπτέμβριος 1895-Ιανουάριος 1896). Η πληθώρα εμπορικών εφημερίδων (π.χ. Εμπορικός 
Παρατηρητής Πατρών, Σκύλος) και περιοδικών (π.χ. Μηνιαίον Δελτίον Εμπορίου, Ελλάς) αποτυπώνει αφε-
νός την άνθιση του τοπικού εμπορίου και αφετέρου το ενδιαφέρον που υπήρχε για τις εμπορικές δραστη-
ριότητες από το αναγνωστικό κοινό της Πάτρας.

35 Ο Νεολόγος Πατρών δημοσίευσε την ακόλουθη επιστολή αναγνώστη του: Η αστυνομική αρχή πρέ-
πει να ρίψη εν βλέμμα επί των συμβαινόντων έκαστη Κυριακή καθ’ όλην την γραμμή της αρκτικής παραλίας, 
από του Σιδηροδρομικού σταθμού μέχρι και των εργοστασίων Τριάντη. Εκεί τας Κυριακάς και τας άλλας 
εορτάς συναθροίζονται όλοι οι άεργοι και όλοι οι αλήται και όλη η μαρίδα η κοινωνική καθ’ ομίλους δε πα-
ραδίδονται εις το παιχνίδι του στριφτού. Δεν είνε όμως τούτον το πολύ κακόν, αλλά το μαρτύριον το οποίον 
υφίστανται όλοι οι κατά την γραμμήν εκείνην κατοικούντες. Όλον εκείνο το ελεεινό σμήνος του κόσμου το 
παίζον εκεί το στριφτό, δημιουργεί εις πάσαν στιγμήν και από ένα καυγά και αι βλαστημίαι και αι ασχολίαι 
και αι βωμολοχίαι και αι ρυπαρότητες τας οποίας δύναται να εμέση ανθρώπινη γλώσσα, φτάνουν μέχρι το-
σούτου, ώστε αι κυρίαι και τα κορίτσια των εκεί οικογενειών αδυνατούν πλέον να καθίσουν εις τον εξώστη ή 
τα παράθυρά των. Είμεθα βέβαιοι ότι ο κος Στυμφαλιάδης (αστυνομικός διοικητής Πατρών) θ’ αναγνωρίσει 
αμέσως το δίκαιον των παραπόνων τόσου καλού κόσμου κατοικούντος εκεί και θα σπεύσει να τον απαλλάξη 
του Κυριακάτικου αυτού μαρτυρίου. Νεολόγος Πατρών, Πάτρα 24 Σεπτέμβρη 1899. 

36 Οι εφημερίδες δεν απέβλεπαν εις την απόκτησιν κυκλοφορίας δια της παροχής ύλης ικανοποιούσης 
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φία τους σε συνδυασμό με την αύξηση των εγγράμματων πολιτών φανερώνει το 
πάγκοινο ενδιαφέρον για τις δημόσιες υποθέσεις, αφού το αναγνωστικό κοινό δεν 
περιοριζόταν μόνο σε ορισμένους πνευματικούς κύκλους της πόλης ή σε συγκεκρι-
μένες κοινωνικές ομάδες (π.χ. έμποροι). Η θεματολογία του Τύπου αποσκοπούσε, 
παράλληλα με την ευρεία ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού, και στην αύξηση 
των εσόδων του, αφού οι καταχωρήσεις ήταν επ’ αμοιβή37. Όσο για την ειδησεογρα-
φία, αυτή κάλυπτε κατά κύριο λόγο -έως τις αρχές της δεκαετίας του 1890- τα το-
πικά θέματα και δευτερευόντως τα εθνικά38. Οι διεθνείς ειδήσεις παρουσιάζονταν, 
μόνο όταν είχαν άμεση ή έμμεση σχέση με την χώρα. Τα μετέπειτα έτη οι πολιτικές 
εξελίξεις και τα εθνικά θέματα θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον των πρωτοσέλι-
δων του τοπικού Τύπου σε βάρος των τοπικών. Συνήθης επίσης τακτική των εκδο-
τών ήταν η προεκλογική ή μετεκλογική υποστήριξη συγκεκριμένων πολιτικών. Τα 
έντυπα όμως αυτά εξαιτίας της πολιτικής τους μονομέρειας σύντομα έχαναν την 
αξιοπιστία και τους αναγνώστες τους και έπαυαν την έκδοσή τους39. Η πολιτικοποί-
ηση -ή και η κομματικοποίηση- των τοπικών εφημερίδων τις οδηγούσε συχνά στο 
να εγκωμιάζουν, να ψέγουν ή να σατιρίζουν τους πολιτικούς πρωταγωνιστές της 
εποχής (Βούλγαρης, Τρικούπης, Δηλιγιάννης, κλπ.)40, τους δημάρχους (Γ. Ρούφος, 

τα κατώτερα ανθρώπινα γούστα. Είχαν ευπρέπειαν και έκαναν επιλογήν εις τα δημοσιεύματά των, εις τρόπον 
ώστε να συντελούν εις την ανύψωσιν του πνευματικού και ηθικού επιπέδου των αναγνωστών. Κ. Μάγερ, 
ό.π., τόμ. Α΄, σ. 107.

37 Εν γένει έκαστος στίχος λεπτά 20. Ειδοποιήσεις κλπ. δραχ. 3. Φίλος του Λαού, Πάτρα 18.3.1888.
38 Ενδεικτικά βλ. Ο Μίνως, Πάτρα 16.10.1876, 14.6.1877. Φορολογούμενος, Πάτρα 27.6.1875, 

21.1.1877, 23.12.1883, 21.8.1887, 18.1.1891.
39 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Αχαιού του οποίου η έκδοση διήρκεσε λίγους μόνο μή-

νες (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 1891). Η εφημερίδα εκδόθηκε για να υποστηρίξει τον Χαρ. Τρικούπη. Ο 
τελευταίος θεωρούσε ότι ένα από τα αίτια που τον οδήγησαν στην εκλογική ήττα στις 14 Οκτωβρίου 1890 
ήταν και το ότι δεν υπήρχε στην Πάτρα υποστήριξη από κάποιο έντυπο. Ο Παπανικολόπουλος, εκδότης 
του Αχαιού, ανακοίνωσε εξ αρχής τις πολιτικές πεποιθήσεις της εφημερίδας του. Δήλωσε πως θα υπο-
στήριζε την πολιτική του Τρικούπη, καθώς στην αχαϊκή πρωτεύουσα, επειδή απουσίαζαν οι τρικουπικές 
εφημερίδες, δεν μπορούσε να ακουστεί η αντίθετη άποψη. …σκοπούσα να αναπληρώση την έλλειψιν της 
αντιθέσεως των γνωμών εξ ης κατά την μακροχρόνιον πείραν εν τοις συνταγματικοίς πολιτεύμασι προκύπτει 
το ορθόν. Αχαιός, Πάτρα 27.1.1891.

40 Ο Πέλοψ (22.11.1874-28.5.1875) -η πρώτη δισεβδομαδιαία επαρχιακή εφημερίδα-, όπως και πολ-
λές άλλες εφημερίδες της εποχής, αντιπολιτεύτηκαν τον Βούλγαρη. Δεν είναι τυχαίο ότι την επόμενη της 
πτώσης της κυβέρνησης Βούλγαρη -μετά τα Στηλιτικά- ο Πέλοψ κυκλοφόρησε με τίτλο στο κεντρικό του 
άρθρο Θρίαμβος. Το άρθρο τασσόταν κατά του Βούλγαρη και υπέρ του Χ. Τρικούπη. Και ο Φιλόδημος 
(16.11.1874-Ιούλιο 1883) στο πρώτο του φύλλο τάχθηκε κατά της κυβέρνησης Βούλγαρη, την οποία απο-
κάλεσε κακό δαίμονα της Ελλάδος. Ο Βούλγαρης ήταν αντιδημοφιλής στην Πάτρα -εκτός των Στηλιτικών-, 
αφού όταν ήταν υπουργός εσωτερικών ανανέωσε την απαλλαγή των ετεροδημοτών από την προσωπική 
εργασία για τη διάνοιξη οδικών αξόνων στην πόλη (1858). Οι δημότες που ήσαν εγκατεστημένοι στην 
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Αριστ. Κοντογούρης)41 ή τους υποψήφιους δημάρχους (Γερασ. Κόγκος)42. Από την 
κριτική τους μάλιστα δεν εξαιρέθηκε ο βασιλιάς43, το Σύνταγμα44, ο Κλήρος, αφού, 
όπως προκύπτει από την έρευνα, κανείς από τους ανωτέρω δεν βρισκόταν στο απυ-
ρόβλητο45.

Κυρίαρχη μορφή στον πολιτικό βίο της χώρας κατά τα έτη 1875-1895 αναδείχτη-
κε ο Χ. Τρικούπης. Το γεγονός αυτό είχε ανταπόκριση και στα άρθρα του τοπικού 
Τύπου, τα οποία του άσκησαν συχνά σκληρή κριτική. Η αχαϊκή πρωτεύουσα στη 
διάρκεια της εν λόγω περιόδου είχε ταχθεί με τον πολιτικό του αντίπαλο, τον Θ. Δη-
λιγιάννη. Ο Ν. Πολίτης χαρακτηρίζει μάλιστα την πόλη «δηλιγιαννικό προπύργιο». Ο 
Δηλιγιάννης καυχιόταν ότι δεν ήταν ανάγκη να επισκεφθεί την Πάτρα, καθώς εκεί δεν 
έχομεν διαφωνούντας46. Το πολιτικό κλίμα κατά του Τρικούπη επιδεινώθηκε μετά τις 
εκλογές της 20ής Δεκεμβρίου 1881. Οι αντίπαλοί του -και οι εφημερίδες που τους στή-

αχαϊκή πρωτεύουσα για μεγάλο χρονικό διάστημα εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, αρνούμενοι να δε-
χθούν την αναγκαστική εργασία. Μ. Συναρέλλη, «Το οδικό δίκτυο. Κρατική πολιτική και οδοποιΐα το 19ο 
αιώνα», Ιστορία του Νέου Ελληνισμού (1770-2000), τόμ. 4, Αθήνα 2003, σ. 124-125. Τέλος, η πολιτικο-
σατιρική εφημερίδα Κόφ’ το (15.5.1880-26.7.1881) αντιπολιτευόταν μέσω της σάτιρας την κυβέρνηση 
Κουμουνδούρου.

41  Η Φλόξ κατηγόρησε τον δήμαρχο Γ. Ρούφο ότι περιφερόταν στους δρόμους της πόλης τραγουδώ-
ντας υβριστικά ποιήματα για τον πρωθυπουργό Βούλγαρη, τον αρχιεπίσκοπο Πατρών και άλλους. Φλόξ, 
Πάτρα 5.3.1875.

42  Ο Φορολογούμενος εκδόθηκε το 1869 με σκοπό να στηρίξει την εκλογή ανεξάρτητου δημάρχου 
και να απαλλαγεί ο Δήμος από κάθε κομματική εξάρτηση. Φορολογούμενος, Πάτρα 29.11.1873. Από το 
αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρησης προκύπτει πως η εφημερίδα δεν είχε τη δύναμη να επηρεάσει τους 
ψηφοφόρους υπέρ του υποψήφιου δημάρχου (Π. Γερούσης) που υποστήριζε.

43  Εις τας στήλας του Τοξότου ευρίσκομεν τα πρώτα δοκίμια της ευθαρσούς πολιτικής του Ανδρέου 
Παπαγιαννακοπούλου, ο οποίος ήτο αυστηρώς τιμητής πάντων, από του Ανωτάτου Άρχοντος μέχρι και αυτού 
του λαού. Το Σέλας, Πάτρα 16.1.1911.

44  Σχετικά με την εθνοσυνέλευση του 1864 Η Ανάστασις σημείωνε: απηρτίσθη εκ των ναυαγίων και 
αχρήστων κατά μέγα μέρος του κοινωνικού σώματος…, εβύθισε την πατρίδα εις αχανέστατον πέλαγος, εντα-
φιάσασα το παρόν και το μέλλον αυτής…, και μετά την άφιξιν του Βασιλέως η αυτή ως πρότερον κατάστασις 
επικρατεί, αι φατρίαι μαίνονται και της πατρίδος η τύχη είναι εμπεπιστευμένη εις την θείαν πρόνοιαν. Η Ανά-
στασις, Πάτρα 1.1.1864. Το Συνταγματικόν μας πολίτευμα, ως έχον τον ανώτατον άρχοντα ανεύθυνον και 
ισόβιον είναι νόθον και βλαβερόν και πρέπει να μεταβληθή δι’ άλλου ενεργού και υπευθύνου… Η ισοβιότης 
και το ανεύθυνον του ανωτάτου άρχοντος εστίν η καταδίκη της εθνικής προόδου και περιύβρισις του επικαθη-
μένου επί θρόνου δόξης και απρακτούντος. Η Επιθεώρησις, Πάτρα 22.11.1881. Βλ. επίσης Μεταρρύθμισις, 
Πάτρα 13.9.1883, Ο Τύπος, Πάτρα 20.1.1885, Εσπέρα, Πάτρα 14.2.1904. 

45  Η εφημερίδα Κόφ’το (15.5.1880-26.7.1881) κατέκρινε συχνά και τον Κλήρο, επειδή είχε παρεκ-
κλίνει από τον προορισμό του και ενδιαφέρονταν μόνο για τις επίγειες απολαύσεις και τα προσωπικά του 
συμφέροντα. Κριτική επίσης στον Κλήρο άσκησε και ο Ηλ. Συνοδινός (ψευδώνυμο Μώμος Πατρεύς) στην 
έμμετρη σατιρική εβδομαδιαία εφημερίδα του Κέντρα. Ν. Πολίτης, ό.π., σ. 228.

46  Ν. Πολίτης, ό.π., σ. 150.



Πατραϊκός Τύπος (1862-1915): Χαρακτηριστικά, ιδεολογία, πολιτικοί προσανατολισμοί 125

ριζαν- τον κατηγορούσαν ότι εξαιτίας της ρουμελιώτικης καταγωγή του παραμελούσε 
την Πελοπόννησο47. Σε διάφορες άλλωστε προεκλογικές περιόδους τυπώθηκαν και 
κυκλοφόρησαν στην πόλη μονόφυλλα και προκηρύξεις κατά του Τρικούπη τα οποία 
χαρακτηρίζονταν από πολιτική εμπάθεια και φανατισμό. Σε γενικές πάντως γραμμές 
οι τοπικές εφημερίδες τάχθηκαν κατά των πολιτικών εκείνων (Βούλγαρης, Τρικού-
πης48) οι οποίοι θεωρούνταν ότι έθιγαν τα συμφέροντα της πατραϊκής οικονομίας και 
κοινωνίας. Τα φύλλα των εφημερίδων αποτέλεσαν επίσης πεδίο έντονης αντιπαράθε-
σης και για το δημαρχιακό αξίωμα. Γεγονός που καταδεικνύει ότι οι δημοτικές εκλο-
γές στην πόλη είχαν ιδιαίτερη οικονομική και πολιτική σημασία49. Ο Τύπος αρκετές 
φορές εμφάνιζε την αναμέτρηση των υποψήφιων δημάρχων ως σύγκρουση του καλού 
με το κακό. Συγκεκριμένα οι εφημερίδες Φοίνιξ και Φίλος του Λαού που υποστήριζαν 
την οικογένεια Ρούφου την παρουσίαζαν ως σωτήρα της πόλης. Αντίθετα η Φλόξ και 
ο Φιλοποίμην που στήριζαν την οικογένεια Καλαμογδάρτη εμφάνιζαν τους Ρούφους 
ως αναξιοπρεπείς και επικίνδυνους50.

Στην πατραϊκή αρθρογραφία καταγράφονται δύο διαφορετικές απόψεις για τους 
πολιτικούς και την πολιτική51. Οι πρώτοι εμφανίζονται ως άτομα ανυστερόβουλα και 
άξια εμπιστοσύνης, τα οποία θέλουν και μπορούν να προστατεύσουν τα συμφέροντα 
της πόλης ή και της χώρας52. Φυσικά οι πολιτικοί τους αντίπαλοι παρουσιάζονταν 

47  Χρ. Μούλιας, Το λιμάνι της σταφίδας…, ό.π., σ. 147.
48  Η πολεμική κατά του Χ. Τρικούπη αιτιολογείται από τους νέους φόρους που επέβαλε (1882-1885) 

με σκοπό να αυξήσει τις δημόσιες εισπράξεις. Η φορολογική του πολιτική προκάλεσε τη λαϊκή δυσαρέ-
σκεια, την οποία και εκμεταλλεύτηκε ο Θ. Δελιγιάννης. Ο τελευταίος με σύνθημα Κάτω οι φόροι κατόρ-
θωσε να κερδίσει τις εκλογές (7.4.1885) και να σχηματίσει κυβέρνηση (19.4.1885). D. Dakin, Η ενοποίηση 
της Ελλάδας 1770-1923, ΜΙΕΤ, Αθήνα 19893, σ. 223-225. Για τις επιπτώσεις της οικονομικής πολιτικής του 
Τρικούπη στην Πάτρα (αύξηση τιμών, πτώχευση βιοτεχνικών και εμπορικών επιχειρήσεων) και τις αντι-
δράσεις που η πολιτική αυτή προκάλεσε βλ. Β. Λάζαρης, ό.π., τόμ. Α΄, σ. 208-212, 215-217. Επιπρόσθετα 
τους Πατρινούς δυσαρέστησε και ο φόρος του οίνου (9.5.1883), ο οποίος έπληττε την αμπελοκαλλιέργεια, 
την οινοβιομηχανία και το οινεμπόριο της περιοχής. Χρ. Μούλιας, Το λιμάνι της σταφίδας…, ό.π., σ. 147-
148.

49  Ο δημαρχιακός θώκος μονοπωλείτο έως τα τέλη του 19ου αιώνα από τις οικογένειες Λόντου, Ρού-
φου, Καλαμογδάρτη, Πατρινού και Κοντογούρη. Π. Ψωμάς, Δήμαρχοι Πατρέων (1836-2006), έκδοσ. Το 
Δόντι, Πάτρα 2006, σ. 14. Χρ. Λυριντζής, ό.π., σ. 143.

50  Χρ. Λυριντζής, ό.π., σ. 143. 
51  Για τον πολιτικό λόγο στον πατραϊκό Τύπο της εποχής βλ. αναλυτικότερα Χρ. Λυριντζής, ό.π., σ. 

148-156.
52 Η Αίγλη αναφερόμενη στον Θ. Ζαΐμη σημείωνε: Τιμώμεν τον κ. Ζαΐμην ως άνθρωπον σώφρο-

να, μετριοπαθή και προ πάντων, τίμιον και ως πολιτικόν μετά περισκέψεως βαδίζοντα. Η Αίγλη, Πάτρα 
9.11.1871. 



ως ανίκανοι, ιδιοτελείς, επικίνδυνοι53. Διαφορετική είναι η άποψη των εφημερίδων 
για την πολιτική. Σύμφωνα με τους αρθρογράφους οι κατά καιρούς επιλογές των 
κυβερνώντων είχαν δημιουργήσει ένα Κράτος στο οποίο τίποτα δεν λειτουργούσε. 
Ο Χρ. Λυριντζής υποστηρίζει μάλιστα πως δεν πρόκειται για την άρθρωση μιας συ-
γκροτημένης πολιτικής και κοινωνικής κριτικής, αλλά για την παρουσίαση γνωστών 
σε όλους προβλημάτων τα οποία ο Τύπος χρησιμοποιούσε είτε για να ασκήσει μια 
γενικόλογη και αόριστη κριτική, είτε για να εντάξει τα συγκεκριμένα παράπονα στο 
πλαίσιο μιας αντιπολιτευτικής τακτικής54. Μπορεί λοιπόν τα προβλήματα να κατα-
γράφονταν δεν παρουσιάζονταν όμως ούτε τα αίτιά τους, ούτε προτείνονταν λύσεις. 
Η βασικότερη πάντως αιτία των κακώς κειμένων στην πόλη και την χώρα ήταν για τις 
εφημερίδες μια αφηρημένη έννοια, η διαφθορά55. 

Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η πληθυσμιακή αύξηση που γνώρισε η Πάτρα 
και η μείωση των ποσοστών αναλφαβητισμού στους πολίτες της συντέλεσαν και 
στην ανάπτυξη του τοπικού Τύπου. Το πλήθος των εφημερίδων και των περιοδικών 
που εκδόθηκε και κυκλοφόρησε τότε στην αχαϊκή πρωτεύουσα αποτελεί ένδειξη της 
αστικοποίησης της πόλης. Η δυτικότροπη συμπεριφορά των ανώτερων στρωμάτων 
της αχαϊκής πρωτεύουσας, τα νέα ήθη και έθιμα που αυτά υιοθέτησαν, η παρουσία 
αλλοδαπών, δημιούργησαν μία νέου τύπου κοινωνία, η οποία και προβαλλόταν στα 
φύλλα των πατραϊκών εφημερίδων56. Δείγμα της αλλαγής συμπεριφοράς των εύπο-
ρων Πατρινών τη συγκεκριμένη περίοδο είναι η ίδρυση εμπορικών λεσχών. Οι λέσχες 
αποτελούσαν σημεία συνάθροισης οικονομικά και κοινωνικά επιφανών Πατρινών και 
ξένων και συνεπώς χώροι αποκλεισμού των υπολοίπων κοινωνικών στρωμάτων57. 
Εκεί τα μέλη ενημερώνονταν, αντάλλασσαν ιδέες και πληροφορίες, σχολίαζαν την 
πολιτική επικαιρότητα, συζητούσαν διάφορα θέματα, διάβαζαν εφημερίδες ή περιο-
δικά και ψυχαγωγούνταν. Η ανάγνωση όμως των εφημερίδων και η περαιτέρω συζή-
τηση των θεμάτων τους στις λέσχες μετατρεπόταν σε ένα από τα νέα χαρακτηριστικά 

53 Αγγελιαφόρος, Πάτρα 2.1.1878. Αμερόληπτος, Πάτρα 23.6.1886. 
54 Χρ. Λυριντζής, ό.π., σ. 152.
55 Αχαΐα, Πάτρα 7.11.1876, 8.5.1883. Φορολογούμενος, Πάτρα 11.12.1873. Τοξότης, Πάτρα 3.11.1876.
56 Η συμπεριφορά αυτή των Πατρινών προκαλούσε και αρνητικά σχόλια κυρίως στις σατιρικές εφη-

μερίδες, οι οποίες αποκαλούσαν τα ανώτερα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα της πόλης μιμόζους 
και μιμόζες, επειδή τηρούσαν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς. Ο χαρακτηρισμός προερχόταν από τον 
υπότιτλο της εφημερίδας Μιμόζα που επιγραφόταν Εφημερίς αριστοκρατικοσατυρική. Ν. Πολίτης, ό.π., σ. 
231-232.

57 Εμπορικές λέσχες, που ιδρύθηκαν από γηγενείς και αλλοδαπούς, ήταν Η Αχαΐα, Η Πρόοδος, η γερ-
μανική και η ιταλική λέσχη. Χρ. Μούλιας, Το λιμάνι της σταφίδας…, ό.π., σ. 122-123.
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του ανώτερου κοινωνικού status της Πάτρας58.
Τη σχέση του παράγει ο λόγος του Τύπου με τους αναγνώστες του θα πρέπει να τη 

εκλάβουμε ως αμφίδρομη και δυναμική. Όσο μετασχηματίζεται η πατραϊκή ή η ελλη-
νική κοινωνία τόσο μεταβάλλεται η δομή της είδησης και ο τρόπος παρουσίασής της. 
Συνεπώς οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται κατά καιρούς στη θεματολογία και 
την ειδησεογραφία των φύλλων του τοπικού Τύπου αποδίδονται αφενός στις αλλαγές 
που πραγματοποιήθηκαν στο κοινωνικό γίγνεσθαι του αστικού χώρου της Πάτρας 
και αφετέρου στις προτεραιότητες, τα ενδιαφέροντα και την ιδεολογία της κοινωνίας 
της59. Έως τη σταφιδική κρίση (1892/3) η Πάτρα και οι πολίτες της ήταν προσανα-
τολισμένοι στις εμπορικές δραστηριότητες και στην προάσπισή τους. Προς αυτή την 
κατεύθυνση κινήθηκαν ειδησεογραφικά και οι πατραϊκές εφημερίδες. Μετά την κρί-
ση, και καθώς η πόλη προσπαθούσε να επαναπροσδιορίσει το οικονομικό της προφίλ, 
η ειδησεογραφία των εφημερίδων άλλαξε. Αυτό που πρόβαλε πλέον ήταν η ανάγκη 
για κρατική παρέμβαση στην τοπική οικονομία, ούτως ώστε να μπορέσει η πόλη να 
ανακάμψει οικονομικά. Στα άρθρα των ετών 1892-1915 η Πάτρα εμφανίζεται όχι ως 
η αυτάρκης πόλη του παρελθόντος, όταν δηλαδή ευημερούσε οικονομικά60, αλλά ως 
μια πόλη όπως όλες οι υπόλοιπες του εθνικού κορμού, που χρειαζόταν την κρατική 
μέριμνα. Τότε ακριβώς είναι που υποχωρούν αισθητά οι τοπικιστικού περιεχομένου 
ειδήσεις από τον πατραϊκό Τύπο και παραχωρούν τη θέση τους στις εθνικές υποθέ-
σεις61. Ταυτόχρονα θα αλλάξει και το πρότυπο του Πατρινού που πρόβαλλαν έως τότε 
οι εφημερίδες. Δεν ήταν πια αυτό του εργατικού και φιλήσυχου πολίτη, όπως στις 
δεκαετίες του 1870 και 1880, ο οποίος όφειλε να συμβάλλει στην ευημερία της πόλης 

58 Η έρευνα στον πατραϊκό Τύπο την εν λόγω περίοδο αποκτά αποδεικτική αξία, καθώς μπορεί να 
αποκαλύψει και να ερμηνεύσει ορισμένες αστικές νοοτροπίες και την αστική ιδεολογία που διαμορφώθη-
καν -ή και παγιώθηκαν τότε- στην πόλη και την Ελλάδα.

59 Ενδεικτικό των κοινωνικών και ιδεολογικών εξελίξεων που συντελέστηκαν τη δεκαετία του 1890 
στην αχαϊκή πρωτεύουσα είναι η ίδρυση σοσιαλιστικών και αναρχικών συλλόγων, οι οποίοι εξέδωσαν εφη-
μερίδες (Εμπρός, 1896, Επί τα Πρόσω, 1896-1898). Σχετικά με τις σοσιαλιστικές κινήσεις τον 19ο αιώνα 
στην Πάτρα βλ. Β. Λάζαρης, ό.π., τόμ. Α, σ. 165-169, 271, 283-292, 302-309, 354-371, τόμ. Β, σ. 38-41, 
89-94. Γ. Καΐκα-Μαντανίκα, ό.π., σ. 115-118. Χρ. Μούλιας, Το λιμάνι…, ό.π., σ. 142-145, 158-164. Ν. 
Πολίτης, ό.π., σ. 127-133. Αλ. Μαρασλής, Ιστορία…, ό.π., σ. 195-213. Κ. Αρώνη Τσίχλη, Το σταφιδικό…, 
ό.π., σ. 78-100.

60 Ν. Μπακουνάκης, Πάτρα. Μια ελληνική…, ό.π., σ. 22.
61 Παραφράζοντας τα λόγια του Ν. Μπακουνάκη τονίζουμε πως, ενώ τα έτη 1860-1890 ο προσα-

νατολισμός της Πάτρας προς το εθνικό ήταν θαμπός, στα επόμενα έτη διαμορφώθηκαν τα ενοποιητικά 
εκείνα δίκτυα, τα οποία συνέβαλαν στη δημιουργία και τη συνοχή του εθνικού χώρου. Ν. Μπακουνάκης, 
«Η Πάτρα τον 19ο αιώνα…», ό.π., σ. 265. Προς την κατεύθυνση αυτή ο ρόλος του τοπικού Τύπου υπήρξε 
καθοριστικός.
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του και στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης62. Το νέο πρότυπο ήθελε τον Πατρινό 
ηθικό πολίτη, καλό χριστιανό και αξιόμαχο πατριώτη, ο οποίος θα υπεράσπιζε την 
πατρίδα του, όταν και όποτε χρειαζόταν63. Τέλος, παρά τις όποιες ιδεολογικές, κοινω-
νικές και οικονομικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην αχαϊκή πρωτεύουσα, ο 
Τύπος ουδέποτε σταμάτησε τις αρνητικές κριτικές για τους ανώτατους άρχοντες της 
πόλης και τα δημοτικά της συμβούλια.

Η αύξηση της κυκλοφορίας των φύλλων που σημειώθηκε στην Πάτρα από την 
τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα καταδεικνύει -εκτός των άλλων- πως ο τοπικός 
Τύπος άρχισε πλέον να παγιώνεται ως παράγοντας διαμόρφωσης της κοινής γνώμης 
και να μετατρέπεται σε ισχυρό μέσο άσκησης κριτικής. Είχε άλλωστε καταστεί σαφές 
στους πολιτικούς πως οι απαιτήσεις του εκλογικού ανταγωνισμού για την απόκτηση 
της πολιτικής εξουσίας απαιτούσαν νέα πολιτικά μέσα, όπως οι εφημερίδες, τα οποία 
μακροπρόθεσμα θα ήταν αποτελεσματικότερα συγκριτικά με αυτά του παρελθόντος 
(βία, νοθεία, κλπ.)64. Καθιέρωσε έτσι νέες μορφές επικοινωνίας, ενσωματώνοντας σε 
αυτές και πρόσθετες κοινωνικές ομάδες, είτε με την ανάγνωση των άρθρων, είτε με 
τη δημοσίευση επιστολών από αναγνώστες. Η συμβολή του αυτή, όπως τονίζει ο Γ. 
Γιαννιτσιώτης αναφερόμενος στον πειραϊκό Τύπο, είχε ως συνέπεια να μεταβληθεί 
δομικά το δημόσιο πεδίο και να γεννηθεί η αστική κοινωνία. Οι εφημερίδες επίσης 
της εποχής αυτής προσέφεραν με τα άρθρα τους -και κυρίως με τον σχολιασμό τους- 
έναν νέο τύπο αναπαράστασης των κοινωνικών σχέσεων, στον οποίο διαπλέκονταν 
οι διάφοροι λόγοι που όριζαν τις σχέσεις εξουσίας. Με το να επανεγγράφουν όμως 
στα άρθρα τους τις κυρίαρχες κοινωνικές αξίες65, δεν συνεπαγόταν πως οι εφημερίδες 
κατέληγαν να λειτουργούν ως όργανα έκφρασης των αστικών ομάδων, ούτε όμως ότι 
κινούνταν ανεξάρτητα από αυτές66.

Στη διαμόρφωση της ειδησεογραφίας του τοπικού Τύπου συμμετείχαν και οι Πα-
τρινοί τόσο με τις πληροφορίες που παρείχαν στους συντάκτες, όσο και με τις επιστο-
λές που απέστελλαν στους εκδότες. Με τις επιστολές διαμαρτύρονταν για αποφάσεις 
των δημοτικών αρχόντων, εξέφραζαν τις απόψεις τους για τα τοπικά προβλήματα 
και εκδήλωναν τις ευχαριστίες τους σε συμπολίτες τους. Οι εφημερίδες πάντως της 

62 Φορολογούμενος, Πάτρα 24.4.1876. Ν. Τόμπρος, Τα σχολεία τα λαϊκά…, ό.π., σ. 202, 334.
63 Νεολόγος Πατρών, Πάτρα 3.6.1897.
64 Χρ. Λυριντζής, ό.π., σ. 136. 
65 να διδάξη εις αυτόν γράμματα, Θρησκείαν, Πατρίδα, ηθικήν, φιλονομίαν, κοσμιότητα, ευπρέπειαν, 

δικαιοσύνην, αλήθειαν˙ να τον καταστήση άνθρωπον μορφωμένον, ικανόν να ζήση αύριον εν τη κοινωνία 
εντίμως δια του ιδρώτος του, πολίτην άξιον να παράσχη μεθαύριον την υπηρεσίαν του εις την Πατρίδα… 
Νεολόγος Πατρών, Πάτρα 26.9.1898.

66 Γ. Γιαννιτσιώτης, ό.π., σ. 45-47.
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πόλης στη διάρκεια της πρώτης υποπεριόδου (1862-1891) εμφανίζονταν ειδησεογρα-
φικά στενά συνδεδεμένες με την καθημερινότητα της Πάτρας, των ανθρώπων της και 
των προβλημάτων τους. Αποτελούσαν εξάλλου εκδοτικές απόπειρες εγγράμματων 
πολιτών και ολιγομελών ομάδων, οι οποίοι βασίζονταν κατά κύριο λόγο σε ό,τι συ-
νέβαινε στον μικρόκοσμο της πόλης τους. Η εγγύτητα των εκδοτών και των συντα-
κτών με πρόσωπα και χώρους αποτελούσε άλλωστε τον βασικότερο τρόπο άντλησης 
πληροφοριών67. Τα επόμενα έτη εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων της πόλης, 
του εθνικού της προσανατολισμού και των εθνικών εξελίξεων -σε συνδυασμό με την 
ανάπτυξη του συγκοινωνιακού δικτύου και του τηλέγραφου- η ειδησεογραφία θα 
στρέψει το ενδιαφέρον της στα εθνικά θέματα.

Επιλογικά
Κατά την εξεταζόμενη περίοδο (1862-1915) εκδόθηκαν και κυκλοφόρησαν στην 

αχαϊκή πρωτεύουσα 104 εφημερίδες. Αριθμός εκ πρώτης όψεως εντυπωσιακός. Η 
πληθώρα των εφημερίδων δεν ανακόπηκε ούτε από τις χαμηλές κυκλοφορίες τους, 
ούτε από το ότι πολλές εξ αυτών υπήρξαν βραχύβιες, ούτε από τις οικονομικές κρί-
σεις που κατά καιρούς έπληξαν την πατραϊκή οικονομία. Ο εκδοτικός αυτός οργα-
σμός αποδίδεται κυρίως στις λειτουργίες που επιτελούσε και στη σημασία που απέ-
κτησε με την πάροδο του χρόνου ο Τύπος σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο. Είχε 
άλλωστε γίνει από νωρίς αντιληπτό στο ελληνικό Κράτος πως ο Τύπος μπορούσε να 
διαμορφώσει την κοινή γνώμη και να επηρεάσει τις πολιτικές αποφάσεις. Συγχρόνως 
παρείχε σε όσους αρθρογραφούσαν στα φύλλα των εφημερίδων αναγνωρισιμότητα 
και προβολή στην τοπική κοινωνία. Αρκετοί λοιπόν από τους πατρινούς πολιτευτές 
έχοντας κατά νου τη «δύναμη» αυτή του Τύπου όχι μόνο προσπάθησαν να εξασφα-
λίσουν την εύνοια των τοπικών εφημερίδων προς ίδιον όφελος, αλλά εξέδωσαν δικές 
τους ή χρηματοδότησαν άλλες68. Συνέπεια αυτού ήταν να συνδεθεί ο πατραϊκός Τύ-
πος με συγκεκριμένες ιδεολογίες και κόμματα και να εξυπηρετήσει -όχι σπάνια- πο-
λιτικές σκοπιμότητες προσωποπαγών πολιτικών φατριών. Οι εφημερίδες επιδίωξαν 
επίσης να ασκήσουν -όπως και άσκησαν- πίεση στην εξουσία, όχι όμως ως εκφραστές 

67 Πηγές άντλησης ειδήσεων για τις πατραϊκές εφημερίδες αποτελούσαν για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα τα δικαστήρια, η Αστυνομία, η Δημαρχία, η Νομαρχία, τα δημόσια γραφεία, οι άλλες εφημερίδες και 
οι ταξιδιώτες που κατέφθαναν στην πόλη. Η επέκταση του συγκοινωνιακού δικτύου και του τηλέγραφου 
συντέλεσαν στο να αυξηθούν με την πάροδο των ετών οι εν λόγω πηγές, καθώς με τα τηλεγραφήματα δια-
βιβάζονταν στις εφημερίδες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ν. Πολίτης, ό.π., σ. 12.

68 Φιλοποίμην (22.4.1875-22.1.1876). Ν. Πολίτης, ό.π., σ. 53.
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ευρύτερων κοινωνικών δυνάμεων αλλά συγκεκριμένων συμφερόντων69. Προπαγαν-
δίζοντας τις θέσεις των προσώπων που βρίσκονταν πίσω από την έκδοση των εφη-
μερίδων και υβρίζοντας τους πολιτικούς τους αντιπάλους, τα φύλλα του πατραϊκού 
Τύπου λειτούργησαν ως κατεξοχήν μέσο δημόσιας αντιπαράθεσης. 

Όσον αφορά την ειδησεογραφία των τοπικών εφημερίδων, αυτή υπήρξε κατά κύ-
ριο λόγο πολιτική. Οι εφημερίδες καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών 1862-1915 κατέκρι-
ναν τους πολιτευτές και τους βουλευτές -κυρίως της περιοχής τους- για παραλείψεις ή 
για ενέργειες που θεωρούνταν αντίθετες με το κοινό καλό. Ο καταλογισμός ευθυνών 
σε πολιτικούς ή κομματικές παρατάξεις αποσκοπούσε στο να απωλέσουν οπαδούς 
και να χάσουν στις εκλογικές αναμετρήσεις. Στην πλειοψηφία τους οι εφημερίδες 
συντάχθηκαν πολιτικά για μεγάλο διάστημα με τον Θ. Δηλιγιάννη, καθώς εξέφραζε 
τα κοινωνικά εκείνα στρώματα που στήριζαν την αναπαραγωγή τους στη συντήρη-
ση των έως τότε δεδομένων οικονομικών πρακτικών. Ο πολιτικός επαναπροσανα-
τολισμός του Τύπου της Πάτρας διαφοροποιήθηκε την τελευταία δεκαετία του 19ου 
αιώνα, οπότε και άρχισε να αμφισβητεί τα παλαιότερα κόμματα και την πολιτική 
τους70. Αρχικά θα στραφεί προς τον Γ. Θεοτόκη και αργότερα σ’ έναν νέο και πολλά 
υποσχόμενο πολιτικό, τον Ελ. Βενιζέλο71. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι τα έτη 1910-
1914 δεν υπήρχε στην αχαϊκή πρωτεύουσα αντιβενιζελική εφημερίδα. Την εν λόγω 
περίοδο ένα από τα κυριότερα αιτήματα που πρόβαλε η πατραϊκή αρθρογραφία ήταν 
η συνολική αναμόρφωση της εθνικής πολιτικής ζωής. Συγχρόνως εξέφραζε πλέον 
εντονότερα, όπως και στην υπόλοιπη χώρα, τα αιτήματα για ενότητα των Ελλήνων, 
για πραγμάτωση της Μ. Ιδέας, για προάσπιση και απελευθέρωση των αλύτρωτων 
αδελφών72. 

69 Σύμφωνα με τον Φορολογούμενο σκοπός του ήταν να εκφράσει τις ιδέες και το φρόνημα της υγι-
εστέρας μερίδος της κοινωνίας. Τη μερίδα αυτή κατά τον αρθρογράφο αποτελούσαν οι ορθροφρονούντες 
έμποροι, οι αμερόληπτοι επιστήμονες και οι φιλήσυχοι κτηματίαι και βιομήχανοι. Φορολογούμενος, Πάτρα 
29.11.1873.

70 Χρ. Μούλιας, Το λιμάνι της σταφίδας…, ό.π., σ. 165-166.
71 Βλ. την αρθρογραφία της εφημερίδας Το Σέλας (29.3.1909-6.3.1913).
72 Δημοσιεύματα υπέρ του αλυτρωτισμού εντοπίζονται και πριν τη δεκαετία του 1890. Βλ. Ο Δήμος, 

Πάτρα 25.2.1869. Η Ελληνική Επανάστασις, Πάτρα 7.11.1872, Αχαϊκός Κήρυξ, Πάτρα 11.7.1876. Αγγελιο-
φόρος, Πάτρα 20.1.1878. Σύνθημα, Πάτρα 3.9.1879, Φίλος του Λαού, Πάτρα 18.3.1888. 
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Nikos F. Tompros 
 

Press of Patras (1862-1915) characteristics, 
ideology, political orientations

Summary
During the years 1862-1915 were issued and placed on the Achaean capital 104 

newspapers. This publishing is orgasm, which is attributed mainly to the functions 
that Press performed and the importance the Press gained over the years at local and 
national level, was not halted either by the limited edition of the newspapers or from 
the financial crises under which the economy of Patras was occasionally found. At the 
same time the Press offered to those who wrote articles individual recognition and 
promotion in the local community. So, many of the Achaean politicians bearing in 
mind the «power» of the Press made efforts to ensure its favor. The consequence was 
to link the local Press with specific ideologies and political parties and so to serve-not 
infrequently-political advisability of-person political factions. The newspapers also 
pushed the authorities but not as exponents of broader social forces but of specific 
interest. The Press of Patras, through the propaganda drilled for the ideas of these 
persons behind the edition of newspapers and insulting their political opponents, acted 
as a literal mean of public controversy. Local newspapers also interested more in high-
light the problems of that period instead of suggesting solutions. Regarding the news, 
it was primarily political. The majority of the press prepared politically for a long time 
with Th. Diligiannis. This political orientation was diversified over the last decade of 
the 19th century, when the Press of Patras began to challenge the older parties and 
their policies. Since then, the newspapers were shifted initially to G. Theotokis and 
later to a young and very promising politician, Eleftherios Venizelos, with dominant 
theme in their writing the comprehensive reform of national political life. At the same 
time expressed as in the rest of the country, the need for unity of the Greeks, for 
completion of the Great Idea, for protection and liberation of unredeemed brethren.





Χρήστος Καρδαράς

Το κόμμα και ο τύπος του Θ. Δηλιγιάννη  (1883-1905)





Στόχος της εισήγησης είναι να συμβάλει στη μελέτη του δικομματισμού, που 
εδραιώθηκε και αναπτύχθηκε στην πολιτική ζωή του ελληνικού κράτους, στα τέλη 
του 19ου αι., με την εναλλαγή στην εξουσία του τρικουπικού και του δηλιγιαννικού 
κόμματος1. Επιχειρείται η διερεύνηση της ιδεολογικής ταυτότητας του Εθνικού κόμ-
ματος του Θ. Δηλιγιάννη2, ο προσδιορισμός της κοινωνικής προέλευσης των ψηφοφό-
ρων του, η παρουσίαση των χαρακτηριστικών της εφημερίδας Πρωίας (1879-1905), 
που ήταν το κομματικό όργανο αλλά και του προσκείμενου επαρχιακού τύπου και η 
σκιαγράφηση του ύφους της οξύτατης πολιτικής αντιπαράθεσης, όπως εμφανίζεται 
μέσα από αποσπάσματα του τύπου των δύο αντίπαλων κομμάτων3. 

Στο δεύτερο μισό του 19ου αι. οι κοινωνικές δυνάμεις που δέσποζαν στην πο-
λιτική σκηνή της Ελλάδας ήταν σχηματικά τρεις: α. οι απόγονοι των οικογενειών 
που πολέμησαν στην επανάσταση του 1821, σαν αρχηγοί δηλαδή οι πρόκριτοι και οι 
στρατιωτικοί ηγέτες, β. οιαπόφοιτοι Πανεπιστημίων (δικηγόροι, γραφειοκράτες) που 
υπηρετούσαν τους μηχανισμούς του κράτους. Πρόκειται για την γενιά των πολιτικών, 
με φιλελεύθερη ιδεολογία και προσήλωση στη έννοια του δικαίου, που είχε ίνδαλμα 
των Επ. Δεληγεώργη, και γ) μια νεόφερτη μικρή ομάδα τραπεζιτών, που έλεγχαν τη 
ζωή της κρατικής μηχανής4. Στην περίπτωση του Θ. Δηλιγιάννη έχουμε ένα πολιτικό 
πρόσωπο, που με την ιστορία και την δράση του, εντάσσεται στις δύο πρώτες κατη-
γορίες: πρόκειται για τον απόγονο γνωστής οικογένειας προκρίτων της Πελοποννή-
σου, με προσφορά στον αγώνα της ανεξαρτησίας, ο οποίος, πριν ασχοληθεί με την 
πολιτική, έκανε σταδιοδρομία στο δημόσιο ως νομικός, και μάλιστα με σημαντικό 
συγγραφικό έργο5.

1 Για την εμφάνιση και την εδραίωση του δικομματισμού, βλ. Αι αγορεύσεις του ελληνικού κοινοβου-
λίου 1843-1909, περίοδος Α΄, τόμ. Δ΄, Αθήνα 1964.

2 Κατά την περίοδο 1885-1905, ο Δηλιγιάννης σχημάτισε κυβέρνηση πέντε φορές: α. από 19 Απριλίου 
1885 έως 30 Απριλίου 1886, β. από 24 Οκτωβρίου 1890 έως 18 Φεβρουαρίου 1892, γ. από 31 Μαΐου 1895 
έως 18 Απριλίου 1897, δ. από 24 Νοεμβρίου 1902 έως 14 Ιουνίου 1903 και ε. από 16 Δεκεμβρίου 1904 
έως 31 Μαΐου 1905. 

3 Για τον τύπο και τις εκλογές στα τέλη του 19ου αι. βλ. Ν. Μπάλτα, «Η καρδιοφόρος αγωνία της κάλ-
πης», Τύπος και βουλευτικές εκλογές την εποχή του Χαριλάου Τρικούπη 1881-1895, Αθήνα 2001. 

4 Κ. Γαρδίκα, «Η ελληνική κοινωνία την εποχή του Χ. Τρικούπη», στον τόμο «Όψεις της ελληνικής 
κοινωνίας του 19ου αι.», σ. 177-191, Αθήνα 1998.

5 Θ. Δηλιγιάννης – Γ.Ζηνόπουλος, Ελληνική νομοθεσία από του 1863 μέχρι του 1876, τόμ. 4, Αθήνα 
1860-1876.  
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Ο Θ. Δηλιγιάννης6, διακρίθηκε στην πολιτική ζωή του ελληνικού κράτους για σα-
ράντα περίπου χρόνια (1862-1905)7 από τα οποία τα είκοσι περίπου (1883-1905) ως 
αρχηγός του Εθνικού κόμματος, του ενός από τα δύο ισχυρότερα κόμματα της χώρας. 
Για πρώτη φορά θεωρήθηκε αρχηγός του κόμματος της αντιπολίτευσης μετά τον θά-
νατο του Αλ. Κουμουνδούρου8 (Φεβρουάριος 1883) και ειδικότερα από το Νοέμβριο 
18839. Προηγουμένως, αν και διέθετε μικρή ομάδα στελεχών, δεν είχε προχωρήσει 
στην ίδρυση δικού του κόμματος, κυρίως επειδή ήθελε να διεκδικήσει την διαδοχή 
του Κουμουνδούρου10. Η συνολική θητεία των κυβερνήσεών του έφτασε τα πέντε 
χρόνια και τρεις μήνες. Κέρδισε πέντε εκλογικές αναμετρήσεις, δηλαδή περισσότερες 
ακόμη και από τον πολιτικό του αντίπαλό τον Τρικούπη. Γεγονός, που δικαιολογεί 
την παρατήρηση ότι ο Δηλιγιάννης ήταν ο πολιτικός που γνώριζε πώς να κερδίζει τις 
εκλογές όχι όμως και πώς να παραμένει στην εξουσία11. Όπως ειρωνικά σημείωνε η 
εφημερίδα Εμπρός: «Ο κ. Δηλιγιάννης γνωρίζει να είνε τόσον καλός αντιπολιτευόμε-
νος, ώστε, όταν ανέρχεται εις την εξουσίαν, αντιπολιτεύεται τον εαυτόν του12». Παράλ-
ληλα, ο Δηλιγιάννης διετέλεσε υπουργός για δεκαπέντε περίπου χρόνια σε διάφορα 
υπουργεία13. Για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 1863 ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερι-
κών, μετά την εκλογή του από την Εθνοσυνέλευση. 

6 Για τον Θ. Π. Δηλιγιάννη βλ. «Ιστορία του Θεοδώρου Π. Δηλιγιάννη [Ολόκληρος ο πολιτικός βίος, η 
ιστορία και η βιογραφία του δολοφονηθέντος πρωθυπουργού της Ελλάδος] και η ιστορία των Δηλιγιανναίων. 
Εξ επισήμων πηγών», εκδ. Γ. Στεφάνου, Αθήνα χ. χ. και Γ. Χατζηγιαννάκογλου, Ο πολιτικός βίος του Θ. 
Π. Δηλιγιάννη τόμ. 2, Αθήνα 1902. Επίσης βλ. Θ. Βελλιανίτης, Δηλιγιάννης Θεόδωρος, Μ.Ε.Ε, τόμ. Θ΄, σ. 
88-90, Αθήνα 1935 και Κ. Γαρδίκα-Αλεξανδροπούλου, Δηλιγιάννης Θεόδωρος, Π.B.Λ., τόμ. 3, σ. 261-262, 
Αθήνα 1990 και Αντ. Μακρυδημήτρης, Οι πρωθυπουργοί της Ελλάδος, Αθήνα 1997, σ. 339-342. Για τον 
κατάλογο των αρχείων Δεληγιάννη βλ. Ευτυχία Λιάτα, Αρχεία Οικογένειας Δεληγιάννη, Γενικό Ευρετήριο, 
ΕΦΙΛ, Αθήνα 1992.

7  Δηλαδή από την εκλογή του ως πληρεξουσίου Γορτυνίας στην δεύτερη Εθνική Συνέλευση το 1862 
μέχρι τον θάνατό του το 1905. 

8  Ο Αλ. Κουμουνδούρος (1815-1883) διετέλεσε δέκα φορές πρωθυπουργός από το 1865 έως το 1882, 
με συνολική θητεία 7,5 χρόνια. Θεωρείται ο πρώτος «κοινοβουλευτικός» πρωθυπουργός, βλ. Αντ. Μακρυ-
δημήτρης, ό.π, , σ. 323-326.

9  G. Hering, Τα πολιτικά κόμματα, ό.π., τόμ. α΄, σ. 586-587.
10 K. Gardikas, Parties and politics in Greece, 1875-1885: Towards a  Two- Party System, University 

of London, 1988, σ. 385-386.
11 Α. Μακρυδημήτρης, ό.π.., σ. 339-342. 
12 Εμπρός, 17-12-1902. 
13 Συγκεκριμένα υπηρέτησε: δύο φορές ως υπουργός Εσωτερικών (1890 και 1904), τρεις φορές ως 

υπουργός Στρατιωτικών (1886, 1890, 1903), μια φορά ως υπουργός Ναυτικών (1885), επτά φορές ως 
υπουργός  Εξωτερικών (1863, 1864, 1869, 1878, 1885) επτά φορές ως υπουργός Οικονομικών (1869, 1871, 
1878, 1885, 1891, 1895, 1902) μία φορά ως υπουργός Δικαιοσύνης (1902) και δύο φορές ως υπουργός 
Παιδείας (1878).
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Κατά την άποψή μου, οι βασικοί λόγοι εξαιτίας τω οποίων ο Δηλιγιάννης παρέ-
μεινε στην εξουσία για λίγο χρόνο, ήταν: α) η έλλειψη εμπιστοσύνης των Μεγάλων 
Δυνάμεων, όπως φάνηκε στο ναυτικό αποκλεισμό των  λιμανιών της Ελλάδας από 
τον στόλο των Δυνάμεων το 1886, β) η έλλειψη στήριξης από τον Γεώργιο Α΄ , εξαι-
τίας των θεωριών του Δηλιγιάννη για το Σύνταγμα, οι οποίες περιόριζαν τα δικαιώ-
ματα του Θρόνου. Αυτό αποδείχθηκε κυρίως κατά την δεύτερη πρωθυπουργία του, 
που διήρκησε μόνον δεκαπέντε μήνες, δηλαδή από τον Οκτώβριο του 1890 έως τον 
Φεβρουάριο του 1892, επειδή ήρθε σε ανοιχτή σύγκρουση με το παλάτι και γ) οι 
ατυχείς συγκυρίες και τα μεγάλα προβλήματα, με τα οποία ήρθε αντιμέτωπος και τα 
οποία δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει. Αναφερόμαστε στον ελληνοτουρκικό πόλεμο 
του 1897 και στις τραγικές συνέπειες του για την Ελλάδα. 

Το Κόμμα του Δηλιγιάννη ή Εθνικόν Κόμμα ή Κορδόνι
Το κόμμα, που δημιούργησε, ονομάστηκε Κόμμα του Δηλιγιάννη ή Δηλιγιαννικό 

κόμμα ή Εθνικό Κόμμα, όπως το αποκάλεσε ο ίδιος. Με τον καιρό όμως ο επίσημος 
τίτλος του κόμματος υποχώρησε και αντικαταστάθηκε από το όνομα που του έδωσε 
ο λαός, αποκαλώντας το Κορδόνι ή Κορδονικό κόμμα. Οι Δηλιγιαννικοί μάλιστα απο-
καλούσαν τους εαυτούς τους Κορδονικούς και Κορδονορούμπαρους. Το περιστατικό, 
που καθιέρωσε το όνομα αυτό, ανάγεται στην προεκλογική περίοδο του 1890, όταν 
σε συγκέντρωση του Δηλιγιάννη συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ομονοίας και στη 
συνέχεια στην οδό Ζήνωνος, όπου βρισκόταν η οικία του αρχηγού τους, πολλές εκα-
τοντάδες διαδηλωτών. Ο Δηλιγιάννης εκφώνησε προεκλογικό λόγο, στον οποίο τους 
ζήτησε να ψηφίσουν όλους ανεξαιρέτως τους υποψηφίους του συνδυασμού κορδόνι, 
δηλαδή συνεχώς. Το συγκεντρωμένο πλήθος, που φαίνεται ότι είχε ανάγκη από ένα 
εκλογικό σύνθημα, που να αντιπαρατίθεται στην Ελιά, που ήταν το εκλογικό σύμβολο 
των Τρικουπικών, προσκολλήθηκε στο Κορδόνι, το οποίο έκτοτε καθιερώθηκε πλέον 
επίσημα. Σύντομα τα κυανόλευκα κορδόνια έγιναν τα σύμβολα των Δηλιγιαννικών, 
που έτσι ξεχώριζαν και εξωτερικά από τους αντιπάλους τους14. Ο Δηλιγιάννης, που 
γνώριζε να αποδέχεται τις επιθυμίες των οπαδών του, διέταξε να αναρτηθεί το νέο 
αυτό σύμβολο στην οικία του και οι υποψήφιοι να το αναρτήσουν στις κάλπες την 
ημέρα των εκλογών. Μάλιστα την ίδια περίοδο οι οπαδοί του Δηλιγιάννη συνέθεσαν 
το εκλογικό εμβατήριο15 του Κορδονίου. Ο Δηλιγιάννης άρχισε να αποκαλείται πλέον 
από τον Τρικουπικό τύπο Κορδονάρχης.

14  Ιστορία του Θ. Π. Δηλιγιάννη, ό.π., σ. 435-439. 
15  Βλ. ό.π., σ. 442.
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Το Δηλιγιαννικό κόμμα ενδυναμώθηκε από την δυσαρέσκεια του λαού για την δη-
μοσιονομική πολιτική του Τρικούπη. Υποστήριζε την οικονομία στις δημόσιες δαπά-
νες, που θα προκαλούσε ελάττωση της φορολογικής επιβάρυνσης και θα αποτελούσε 
κίνητρο για την σταδιακή, φυσική αύξηση της εγχώριας παραγωγής. Η έλλειψη αρ-
χών για την οποία συχνά επικρίθηκε το κόμμα του Δηλιγιάννη αποδεικνύεται απλή 
προκατάληψη, αφού είναι γνωστό ότι το πρόγραμμα του κόμματος βασιζόταν σε θε-
μελιώδεις αρχές. Ανάρμοστη κρίνεται από τον G. Hering και η διαδεδομένη επίκριση 
ότι οι Δηλιγιαννικοί τοποθετούνταν πάντοτε αρνητικά απέναντι στις προτάσεις του 
Τρικούπη16.

Οι επιδιώξεις του Δηλιγιάννη ήταν λιγότερο χρωματισμένες ταξικά από αυτές του 
Νεωτερικού κόμματος του Τρικούπη, που απέβλεπε στην εξυπηρέτηση του μεγάλου 
ιδιωτικού κεφαλαίου, στην πορεία για την αστικοποίηση και τον εξευρωπαϊσμό. Το 
γεγονός αυτό επέτρεπε την συνύπαρξη στον ίδιο πολιτικό χώρο γύρω από τον Δηλι-
γιάννη όλων των δυσαρεστημένων και των αντιτρικουπικών. Έτσι στο κόμμα του 
Δηλιγιάννη βρίσκουμε οπαδούς του παλιού γαλλικού και του ρωσικού κόμματος, που 
βέβαια κοινό στοιχείο τους αποτελούσε η σαφής αντιαγγλική τους στάση. Οι Δηλι-
γιαννικοί, που γύρω τους συσπείρωσαν τους μικροαστούς, έδειχναν ενδιαφέρον για 
τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα και για τα θύματα της οικονομικής και κοινωνι-
κής αλλαγής17, ενώ αντίθετα στιγμάτιζαν την κερδοσκοπία18, το χρηματιστήριο, το 
χρηματικό κεφάλαιο, την τοκογλυφία και την τραπεζική παντοδυναμία. Στρέφονταν 
κατά των ξένων, της Ευρώπης και των Ελλήνων της διασποράς. Παράλληλα ήταν 
υπέρ των παραγωγικών επενδύσεων. Ο Δηλιγιαννισμός επεδίωκε έναν ορισμένο κοι-
νωνικό εκσυγχρονισμό με άξονα της προσπάθειας το κράτος και μια ισχυρή πολιτική 
εξουσία, που να ελέγχει και την οικονομία. Υποσχόταν έναν συνδυασμό της οικονο-
μικής προόδου με την κοινωνική δικαιοσύνη και κυρίως επεδίωκε την ενίσχυση της 
δύναμης του κράτους19. 

Η ενίσχυση της εθνικής βιομηχανίας και η ανάπτυξη της γεωργίας και της κτη-
νοτροφίας αποτελούσαν τις θεμελιώδεις αρχές του πολιτικού προγράμματος των 
κυβερνήσεων Δηλιγιάννη, που είτε ως εκτελεστική εξουσία είτε ως εισηγητής των 
απαιτούμενων φορολογικών ή άλλων νομοσχεδίων στη Βουλή, εργάστηκε με ζήλο 

16  G. Hering, Τα πολιτικά κόμματα, ό.π., τόμ. Α΄, σ. 593-595. 
17  G. Hering, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 826.
18  Βλ. το κύριο άρθρο του βασικού στελέχους του Εθνικού κόμματος και μετέπειτα πρωθυπουργού 

(Αύγουστος 1909- Ιανουάριος 1910) Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, με το ψευδώνυμο Ευρώτας στην Πρωία 
της 22-6-1883, με τίτλο «Αι συνέπειαι της κυβείας». 

19  Βλ. Κ. Βεργόπουλος, Τα δύο κόμματα, ΙΕΕ, τομ. ΙΔ΄, σ. 22-24,. 
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και συνετέλεσε στην ανάπτυξη και στη βελτίωση κάθε σχετικού κλάδου από τους 
πλουτοπαραγωγικούς παράγοντες της χώρας20. 

Οι ψηφοφόροι του Δηλιγιαννικού κόμματος
Αν επιχειρούσαμε να προσδιορίσουμε την κοινωνική προέλευση των οπαδών και 

των ψηφοφόρων του Δηλιγιαννικού κόμματος, θα λέγαμε ότι τον κύριο κορμό του 
αποτελούσαν τα κατώτερα και τα μεσαία στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Όταν 
μάλιστα την τελευταία δεκαετία του 19ου αι. η πτώχευση του ελληνικού κράτους έγινε 
αισθητή, οπότε πολλοί μικροεπιχειρηματίες βρέθηκαν στα όρια της χρεοκοπίας, συ-
σπειρώθηκαν μαζικά στις τάξεις του Δηλιγιαννικού κόμματος. Όλοι αυτοί οι πολίτες, 
με κάθε ευκαιρία, στρέφονταν κατά των κύκλων του χρηματιστηρίου και στις προε-
κλογικές συγκεντρώσεις του κόμματος ηχούσαν συνθήματα, όπως «Κάτω το Χρημα-
τιστήριον» και «Θα κάψουμε το Χρηματιστήριον21».

Η τρικουπική Εφημερίς θέλοντας να ανακόψει την αύξηση της επιρροής του κόμμα-
τος Δηλιγιάννη, σε ένα φραστικό ξέσπασμα, έγραψε ότι οπαδοί του Εθνικού κόμματος 
ήταν απολυμένοι στρατιωτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, φοροφυγάδες και εγκληματίες22. 
Ο τρικουπικός τύπος εξάλλου συνήθιζε να μέμφεται την λαϊκή προέλευση των ψηφοφό-
ρων του Δηλιγιαννικού κόμματος, που προσπαθούσαν να ανέβουν κοινωνικά. Φυσικά, 
η εφημερίδα Ακρόπολις αναγνώριζε ότι και στο Δηλιγιαννικό κόμμα υπήρχαν πολιτι-
σμένοι, αναπτυγμένοι και ευγενείς εκλογείς αλλά αυτό, κατά την άποψή της συνέβαινε 
μόνον εξαιτίας συμφερόντων, οικογενειακής παράδοσης ή και τοπικών παραδόσεων23. 

Αντίθετα, οι τρικουπικοί, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, ήταν οι άνθρωποι της 
προόδου, των βιβλίων, οι ευφυείς εργάτες, οι άνθρωποι του λαού, οι άνθρωποι του 
χρήματος και των τραπεζών, οι νοικοκυραίοι και οι καλλιτέχνες, όλοι όσοι κέρδιζαν 
έντιμα τα προς το ζην, «οι κομψευόμενοι, οι άνθρωποι του κόσμου» και φυσικά το 
ωραίο φύλο24.

Η εφημερίδα Πρωία (1879-1905)
Είναι γνωστό ότι μετά την ψήφιση του νέου συντάγματος (1864) οι εφημερίδες 

άρχισαν να έχουν έντονο κομματικό χαρακτήρα, δηλαδή να γίνονται όργανα των ηγε-

20  Βλ. το κύριο άρθρο της Πρωίας, 30-4-1896. 
21  Άστυ 4-2-1892, βλ. Τρικούπη, VII, σ. 105-109.
22  Εφημερίς, 14-8-1888, βλ. Τρικούπη , ΙΙΙ, σ. 62 και Άστυ 4-2-1892, βλ. Τρικούπη VII, σ. 105. 
23  Ακρόπολις, 25-2-1892.
24  Ακρόπολις, 25-2-1892. 
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τών των διαφόρων κομμάτων25. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις εφημερίδες Εθνικό 
πνεύμα26 (1868-1887) του Αλ. Κουμουνδούρου, ‘Ωρα27 (1875-1889) του Χ. Τρικού-
πη, Εφημερίς των Συζητήσεων28 (1870-1880 και 1893-1895) του Επ. Δεληγεώργη και 
Πρωία29 (1879 - 1905) του Θ. Δηλιγιάννη.

Κατά την δεκαετία του 1880 ο τύπος αρχίζει να αποκτάει στοιχεία που χαρακτηρί-
ζουν και τον σημερινό, δηλαδή, την καθημερινή έκδοση, την συστηματική αναγραφή 
των ειδήσεων και την ευρύτερη κυκλοφορία. Επιπλέον κατά την δεκαετία του 1880 
διαμορφώθηκε μια νέα πολιτική κατάσταση και παγιώθηκε πλέον η αντιπαράθεση 
των κομμάτων του Τρικούπη και του Δηλιγιάννη, και των επίσημων δημοσιογραφι-
κών οργάνων τους, δηλαδή της Ώρας και της Πρωίας30. Και οι δύο ήταν κομματικά 
όργανα, που εξέφραζαν τις απόψεις των πολιτικών τους αρχηγών. Ως προς την πα-
ρουσία τους ήταν και οι δύο τους τετρασέλιδες,. Το μεγαλύτερο μέρος τους κάλυπτε 
καθημερινά το άρθρο της διεύθυνσης, ενώ ακολουθούσαν κομματικές ειδήσεις, περι-
γραφές πολιτικών εκδηλώσεων από όλες της πόλεις της Ελλάδας και ορισμένες φορές 
αποσπάσματα από τις συζητήσεις στη Βουλή. Συχνά οι εφημερίδες αναδημοσίευαν 
άρθρα του ξένου τύπου από το  Παρίσι, το Λονδίνο, την Βιέννη αλλά και από ελλη-
νικές εφημερίδες των παροικιών, όπως από την Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη και 
την Τεργέστη. Η Πρωία συνεργαζόταν με τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων Havas και 
Reuter, από τα οποία αναμετέδιδε διεθνείς ειδήσεις. Καθημερινά είχε ειδήσεις και 
τηλεγραφήματα από διάφορες επαρχιακές πόλεις. 

Η Πρωία κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 11 Μαρτίου 1879 και έκλεισε ορι-
στικά το 1905, σαράντα μέρες μετά τον θάνατο του Δηλιγιάννη, ενώ η αντίπαλή της 
Ώρα εκδόθηκε για πρώτη φορά στις 10 Νοεμβρίου 1875 και διέκοψε την έκδοσή της 
το 1889. Αργότερα η Πρωία είχε βασική αντίπαλο την Ημερησία, που εξέφραζε τις 
πολιτικές απόψεις του νέου αρχηγού του Τρικουπικού κόμματος, τον Γ. Θεοτόκη. 
Αξίζει να σημειώσουμε τους χαρακτηρισμούς που απέδιδε η Πρωία στην Ώρα. Την 
χαρακτήριζε:«ημιεπίσημο εφημερίδα του Πρωθυπουργού31» και «αυθεντική εφημερίδα 

25  Για την ιστορία του τύπου βλ. Π. Καρυκόπουλος, 200 χρόνια ελληνικού τύπου, 1784-1984, Αθήνα 
1984 και το πρόσφατο σημαντικότατο έργο Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπου, 1784-1974, Ι.Ν.Ε./ Ε.Ι.Ε, 
Αθήνα 2008.

26  Εγκυκλοπαίδεια, ό.π., τόμ. 2, σ. 53-54. 
27  Ό.π., τόμ. 4, σ. 385-386.
28  Ό.π., τόμ. 2, σ. 323-324.
29  Ό.π., τόμ. 3, σ. 563-564. 
30  Γ. Πλουμίδης, «Οι εφημερίδες Πρωία και Ώρα στα χρόνια του Χ. Τρικούπη (1882-1886)», Δωδώ-

νη, τόμ. Ε΄, Ιωάννινα 1976. 
31  Πρωία, 14-4-1885.
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του Πρωθυπουργού32» και όταν ο Τρικούπης βρισκόταν στην αντιπολίτευση: «αυθε-
ντική της αντιπολιτεύσεως εφημερίδα33».

Ο Δηλιγιάννης συνέτασσε το κύριο άρθρο της Πρωίας, σχεδόν καθημερινά όλα 
τα χρόνια της κυκλοφορίας της. Ουσιαστικά στην Πρωία παρουσίαζε και ανέλυε την 
πολιτικές του απόψεις. Είναι χαρακτηριστική η δήλωσή του: «Εγώ δεν ευθύνομαι 
δι’ άλλο τι παρά μόνον δι’ ό,τι λέγω από του βήματος της Βουλής και δι’ όσα γράφει 
η Πρωία34». Εξάλλου με άρθρα του στην Πρωία, ο Δηλιγιάννης προχώρησε σε πολύ 
σημαντικές πολιτικές πράξεις. Για παράδειγμα αναφέρουμε ότι αποκήρυξε τον πολι-
τευτή Αττικής Δ. Ράλλη, που ως τότε απολάμβανε την εμπιστοσύνη του35. 

Διευθυντής της Πρωίας διοριζόταν από τον Δηλιγιάννη ο πιο σταθερός αλλά και 
ο πιο έμπιστος πολιτικός του φίλος, που έπρεπε να έχει προσφέρει πολλές υπηρεσίες 
στο Κόμμα και να έχει αναγνωριστεί γι’ αυτή του την δράση. Όταν ο Δηλιγιάννης 
βρισκόταν στην εξουσία, ο διευθυντής της Πρωίας διοριζόταν και διευθυντής των 
γραφείων της Βουλής. Διευθυντές της Πρωίας διετέλεσαν ο Ι. Αντωνόπουλος και 
αργότερα ο Γ. Ματθόπουλος. Φαίνεται ότι ένα μεγάλο μέρος της καθημερινής του 
δραστηριότητας του Δηλιγιάννη είχε σχέση με την εφημερίδα του. Χαρακτηριστικά 
είναι όσα αναφέρονται στην εφημερίδα Ραμπαγάς, με τον τίτλο «Μία ημέρα του αρχη-
γού της αντιπολιτεύσεως». «Μετά το πρόγευμα, σημειώνει το άρθρο, ροφά τον καπνόν 
δεκάδος σιγάρων και κατόπιν λαμβάνει εις χείρας την Πρωίαν, ήν αναγινώσκει αυτα-
ρέσκως… Περατωθείσης και της εργασίας ταύτης, καταναλίσκει δύο ώρας εις σύνταξιν 
του δια την Πρωίαν άρθρου36».

Εξάλλου η Πρωία έπαιζε τον κυριότερο ρόλο κατά τον καταρτισμό των βουλευ-
τικών συνδυασμών και κατά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων των δημοτικών ή 
βουλευτικών εκλογών. Κάθε βουλευτής, του οποίου το όνομα δημοσιευόταν στην 
Πρωία, θεωρείτο αυτομάτως πολιτικός φίλος του Δηλιγιάννη. Γι’ αυτό αρκετές φορές 
πολλοί υποψήφιοι, αν και ήταν αντίθετοι με τον Δηλιγιάννη, φρόντιζαν να παρουσια-
στούν στον αρχηγό για να γραφεί το όνομά τους στην εφημερίδα.

Η ημερήσια πώληση της Πρωίας δεν ξεπερνούσε τα 500 φύλλα. Έτσι τα έξοδα 
για την κυκλοφορία της κάλυπταν τα σημαντικά στελέχη του Εθνικού κόμματος, που 
πλήρωναν συστηματικά την μηνιαία εισφορά τους για την έκδοση της εφημερίδας, ως 
συνδρομητές. Επειδή ο Δηλιγιάννης ενδιαφερόταν προσωπικά για την κυκλοφορία 

32  Πρωία, 12-3-1885.
33  Πρωία, 23-4-1885. 
34  Ιστορία του Θ. Π. Δηλιγιάννη, ό π., σ. 359. 
35  Ό.π., σ. 366.
36  Ραμπαγάς, 18-10-1884.
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της εφημερίδας, θεωρούσε φίλο του κόμματος κάθε νέο συνδρομητή, ενώ καθένας 
που διαγραφόταν από τον κατάλογο των συνδρομητών, έπεφτε στη δυσμένεια του 
αρχηγού. 

Όσον αφορά το περιεχόμενο της αρθρογραφίας του Δηλιγιάννη στην Πρωία αυτή 
αποτελούσε προέκταση των συζητήσεων στη Βουλή. Λίγες φορές η θεματολογία τους 
αναφερόταν σε θέματα παγκόσμιου ή πνευματικού ενδιαφέροντος. Γενικά τα θέματα 
που απασχόλησαν την Πρωία μπορούν να διακριθούν σε εσωτερικής και εξωτερικής 
πολιτικής. Συγκεκριμένα στην πρώτη κατηγορία ανήκουν: α) τα οικονομικά, β) το 
αγροτικό ζήτημα της Θεσσαλίας και Ηπείρου, γ) η λειτουργία του κρατικού μηχανι-
σμού, δ) η οργάνωση του στρατού, ε) η στάση του βασιλιά απέναντι στα κόμματα και 
στ) οι βουλευτικές εκλογές και στην δεύτερη: οι εθνικές διεκδικήσεις σχετικά με την 
Ήπειρο, Μακεδονία, Ανατολική Ρωμυλία και Κρήτη.

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι ο Τύπος της εποχής δεν εκφράζει συγκροτημέ-
νη ταξική ιδεολογία αλλά είναι στενά συνδεδεμένος με τα υπάρχοντα κόμματα και 
απευθύνεται σε περιορισμένο, μορφωμένο κοινό, όπως αποδεικνύουν η γλώσσα και 
τα θεματολογία τους. Συνεπώς, μέσα από τον Τύπο εκφράζεται μόνο ένα τμήμα της 
ελληνικής κοινωνίας και αντίστοιχα αυτός επηρεάζει περιορισμένο αριθμό ατόμων. 
Οι εφημερίδες αποτελούν κύριο απολογητικό μέσο των κομμάτων αλλά και ταυτό-
χρονα όπλο για τον εκλογικό αγώνα. «Ο αγοράζων μίαν εφημερίδαν και επομένως 
προτιμών αυτήν από τας άλλας, ψηφίζει υπέρ αυτής37» σημείωνε εύστοχα η εφημε-
ρίδα Εμπρός. Σχεδόν όλες απευθύνονται περισσότερο στο συναίσθημα και λιγότε-
ρο στη λογική των αναγνωστών, γι’ αυτό χρησιμοποιούν λεξιλόγιο και εκφράσεις 
υπερβολικές αλλά και μειωτικές του αντιπάλου. Όλες οι εφημερίδες στηρίζονται σε 
ένα μόνο πρόσωπο, αυτό του ιδρυτή ή και του διευθυντή και γι’ αυτό, όταν αυτός 
αποχωρεί, η εφημερίδα διακόπτει την έκδοσή της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα απο-
τελεί η εφημερίδα Πρωία, που διέκοψε, την λειτουργία της σαράντα μέρες μετά την 
δολοφονία του Δηλιγιάννη και αφού στο διάστημα αυτό αναφερόταν καθημερινά 
αποκλειστικά σε ειδήσεις, σχετικές με τον φόνο, τις ανακρίσεις του δολοφόνου και 
την κηδεία του Δηλιγιάννη.

Επαρχιακές εφημερίδες προσκείμενες στο Εθνικό κόμμα
Όπως προκύπτει από την μελέτη των δημοσιευμάτων των επαρχιακών εφημερί-

δων, ένας σημαντικός αριθμός από αυτές υποστήριζαν αναφανδόν το κόμμα Δηλιγιάν-
νη και μάλιστα πολλές φορές τα άρθρα τους κατά του Τρικούπη ήταν πιο καυστικά και 

37 Εμπρός, 27-12-1902.
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επιθετικά από τα αντίστοιχα της Πρωίας. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τις εφημερίδες 
κατά περιοχές: α) στην Πελοπόννησο, ο Ταχυδρόμος, ο Εμπορικός Παρατηρητής και 
ο Φορολογούμενος των Πατρών, οι Σημερινοί Καιροί του Αιγίου,  η Μαντινεία38 και η 
Αρκαδία της Τριπόλεως, η Ηλεία του Πύργου, ο Μεσσηνιακός Τύπος της Καλαμάτας, 
β) στα Επτάνησα, ο Έλεγχος της Κεφαλονιάς, η Κραυγή της Ζακύνθου, η Φωνή της 
Κερκύρας γ) στην Στερεά Ελλάδα, οι Θεσμοί της Λιβαδειάς, η Φθιώτις39 της Λαμίας, 
δ) στη Θεσσαλία, η Ανεξαρτησία του Βόλου, η Καρδίτσα, ο Φάρος του Ολύμπου των 
Τρικάλων και ε) στις Κυκλάδες, η Αλήθεια της Ερμούπολης. Η τελευταία σε αιχμηρό 
άρθρο της κατά τη αντιπολίτευσης τον Δεκέμβριο του 1885, με τίτλο «Η αντεθνική 
διαγωγή της αντιπολιτεύσεως του Τρικούπη» ανέφερε ότι η αντιπατριωτική διαγωγή 
του Τρικουπικού Τύπου, ο οποίος προέβαλε κάθε είδους εμπόδια στις ενέργειες της 
κυβέρνησης, προκαλούσε την κοινή αποδοκιμασία σε μία περίοδο που επρόκειτο να 
κριθεί η τύχη του Ελληνισμού. Συνεπώς, κατέληγε θα έπρεπε να σιγάσουν τα φατρια-
στικά πάθη και τα ιδιοτελή συμφέροντα. Και συνέχιζε, κατηγορώντας τον Τρικουπικό 
Τύπο ότι υπονόμευε τα εθνικά συμφέροντα, από κομματικό συμφέρον και φατριασμό. 
«Δυσανασχετούμεν, συνέχιζε, και οργιζόμεθα καθ’ εκάστην, όταν αναγινώσκομεν εις 
αυστριακά ή γερμανικά ή ρωσσικά ή άλλα δημοσιογραφικά φύλλα ύβρεις και εξευτελι-
σμούς της πατρίδος, ενώ γνωρίζομεν καλώς, ότι την ύλην αυτών παρέχουσιν άφθονον 
και πλουσίαν αι εφημερίδες της αντιπολιτεύσεως εν Αθήναις… Ανάγνωτε οίονδήποτε 
φύλλον της αντιπολιτεύσεως εν τη πρωτευούση και ίδατε αν ποτέ εν Ευρώπη και τα 
μάλλον φιλοβούλγαρα και μισελληνικά δημοσιογραφικά αργυρώνητα όργανα έγραψαν 

38 Χαρακτηριστικό δείγμα της υποστήριξης επαρχιακής εφημερίδας προς τον Δηλιγιάννη, είναι το 
δημοσίευμα της Μαντινείας, που τον Ιούνιο του 1885 ανέφερε τα εξής χαρακτηριστικά: «Πάντες ευφρο-
σύνως ήκουσαν την έλευσιν της νέας κυβερνήσεως, δι’ ης προοιονίζεται μέλλον αίσιον δια την χώραν μας 
καθ΄όλα και κυρίως υπό οικονομικήν έποψιν. Και πράγματι. μόλις αναλαβούσα την διεύθυνσιν των κοινών 
η παρούσα κυβέρνησις ήρξατο τείνουσα προς την οικονομίαν δια της καταργήσεως πολλών περιττών θέσε-
ων, ένεκα της άνευ σπουδαίας ανάγκης παρά της προκατόχου κυβερνήσεως δημιουργήσεως των οποίων, 
εψηφίζοντο καθ’ εκάστην φόροι καταθλιπτικοί και επαχθείς δια τον λαόν. Είδομεν μετ’ ευχαριστήσεως τον 
πρωθυπουργόν επιδιώκοντα πάση δυνάμει το δημοσίως υποσχεθέν παντού όπου διέβη κατά τας παραμονάς 
των διεξαχθεισών εκλογών ισοζύγιον του προϋπολογισμού δια της ελαττώσεως των υπαρχόντων εξόδων και 
όχι της αυξήσεως των εσόδων διά νέων και όλως αδικαιολογήτων φόρων, ως η προκάτοχος αυτού κυβέρνη-
σις έπραττε. Κατήργησε πολλάς περιττάς θέσεις πρέσβεων, εισαγγελέων, γραφέων, οδοστατών κλπ ως εκ των 
οποίων μέγα ποσόν του προϋπολογισμού κατεβροχθίζετο. Και δεν ηδύνατο να πράξη άλλως όπως επιτευχθή 
το ποθούμενον, όπως το έθνος λοξοδρομήση, εκ της εις τον κρημνόν αγούσης αυτό οδού, προς την ευθείαν 
και σωτήριον. Έπρεπε λέγομεν να καταργηθούν αι περιτταί αύται θέσεις, πολλαί των οποίων τηρούνται χάριν 
πολυτελείας και προς ικανοποίησιν προσώπων», βλ. Πρωία, 4-6-1885.

39 Η Φθιώτις τον Μάιο του 1885 έγραφε ενθουσιασμένη με την εκλογή της κυβέρνησης Δηλιγιάννη:  
«Η επαρχία ημών αγαλλιά και ευχάς αναπέμπει τω Υψίστω, διότι δια της εθνικής θελήσεως ελυτρώθη το 
έθνος της υλικής και ηθικής καταπτώσεως», βλ. Πρωία, 14-5-1885.
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υβριστικώτερον, εξευτελιστικώτερον, ιταμώτερον κατά της πατρίδος, κατά των δυνάμε-
ων αυτής, κατά της κυβερνήσεως και των εθνικών παρασκευών40». Η αφορμή για την 
επίθεση αυτή είχε δοθεί από ένα δημοσίευμα της Τρικουπικής Ώρας, η οποία σε ένα 
ξέσπασμα εμπάθειας, είχε γράψει για τα μέλη της κυβέρνησης Δηλιγιάννη ότι είχαν 
εξέλθει από την σκόνη της ασημότητας, μέσω της δημαγωγίας, και ότι ήταν ανίκανα 
για κάθε εθνική ενέργεια.  

Την κριτική αυτή στάση του επαρχιακού Τύπου η Πρωία την χαρακτήριζε «πα-
ρήγορον», αφού διαπίστωνε ότι και οι φιλικότατες προς την Τρικουπική παράταξη 
επαρχιακές εφημερίδες στρέφονταν με αμείλικτη παρρησία εναντίον του συστήματος 
που είχαν καθιερώσει οι κυβερνήσεις Τρικούπη, αξιώνοντας την βελτίωση της κατά-
στασης41.  

Το ύφος της πολιτικής αντιπαράθεσης μέσα από τον Τύπο
Είναι προφανές ότι ο Τύπος όχι μόνον εξέφραζε το ύφος της πολιτικής αντιπα-

ράθεσης αλλά επιπλέον ενίσχυε και υποδαύλιζε τις πιο ακραίες συμπεριφορές των 
ψηφοφόρων. Έτσι η Τρικουπική εφημερίδα Ακρόπολις επιτιθέμενη το 1891 στον 
πρωθυπουργό Δηλιγιάννη για το άρθρο του στην Πρωία, με το οποίο σχολίαζε τα 
αποτελέσματα της ψηφοφορίας στη Βουλή, έγραφε, σε εντελώς ανάρμοστο αλλά 
και δημαγωγικό ύφος, τα εξής: «Ο πρωθυπουργός μετά κομπορρημοσύνης νεοπλού-
του και μετά της αυταρεσκείας εκείνης, ην μόναι αι θυγατέρες των πλυντριών δει-
κνύουσιν, όταν συμβή ποτέ να αναβιβασθώσιν αιφνιδίως υπό της τύχης εις την τάξιν 
των πολυταλάντων δεσποινών, απαριθμεί τας ψήφους του. Έχει, λέγει, 114 φίλους εν 
τη Βουλή42».Είναι φανερό ότι αυτή η παρομοίωση δεν είναι τυχαία αλλά αντανα-
κλά αφενός τις απόψεις του Τρικουπικού κόμματος, που κατεξοχήν εξέφραζε τον 
αστικό χώρο και αφετέρου στρεφόταν δηκτικά κατά του Δηλιγιαννικού κόμματος, 
στις τάξεις του οποίου είχε συσπειρωθεί η πλειοψηφία των γυναικών των λαϊκών 
στρωμάτων, οι οποίες τον θεωρούσαν δίκαιο πολιτικό αλλά και προστάτη των συμ-
φερόντων τους43.  

Εξάλλου η ίδια εφημερίδα κατηγορούσε τους Δηλιγιαννικούς ότι εκτιμούσαν πε-

40  Αλήθεια, Ερμούπολη, 21-12-1885. 
41  «Είναι δε παρήγορον ότι ο συνάδελφος Τύπος των επαρχιών, ερχόμενος ακάματος και πεφωτισμένος 

επίκουρος των προμαχούντων ενταύθα υπέρ του αδιαλείπτου ελέγχου των πολιτών κατά των αρχόντων, αίρε-
ται εις ύψος ξένον πάσης κομματικής αποχρώσεως και εις έν συμφέρον αποβλέπων διαρκώς το του Έθνους», 
βλ. το κύριο άρθρο της Πρωίας, 14-5-1883.

42  Περί Χαριλάου Τρικούπη, ό.π., τόμ. στ΄, σ.12-13.
43  Ιστορία του Θ. Δηλιγιάννη, ό.π., σ. 450-451.
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ρισσότερο και προτιμούσαν έναν καπνοπώλη διαδηλωτή ή έναν διευθυντή χαρτο-
παιγνίου από έναν έμπειρο πολιτικό. Και συνέχιζε : «Το κόμμα του Δηλιγιάννη έχει 
την ιστορίαν του. Οι άξιοι δι’ αυτό είναι ανάξιοι. Οι ανάξιοι είναι άξιοι… Όσω θρα-
σύτερος τόσω χρησιμώτερος. Όσω ασεβέστερος τόσω πολυτιμότερος». Και φυσικά οι 
κρίσεις αυτές πέρα από την εμπάθεια και την αδικία που τις διακρίνει, αφού απαξιώ-
νουν όλους γενικά τους πολιτικούς του Δηλιγιαννικού κόμματος, προκαλούν εύλογη 
απορία στον μελετητή της δράσης ενός πολιτικού που δολοφονήθηκε από τρόφιμο 
χαρτοπαικτικής λέσχης στην προσπάθεια να εξυγιάνει την κοινωνική ζωή του τόπου 
από την χαρτοπαιξία. Όμως τα δείγματα ανάλογης εμπάθειας του Τύπου δεν έχουν 
τέλος. Σε άλλη περίπτωση οι υποψήφιοι του Εθνικού κόμματος χαρακτηρίζονται «λι-
μοκοντόροι» της Βουλής, που βέβαια δεν κυνηγούσαν την προίκα αλλά την εξουσία, 
ήταν όμως διατεθειμένοι να κάνουν όλα τα χατίρια στους γονείς, στους αδελφούς και 
στους υπηρέτες της νύφης, δηλαδή στους ψηφοφόρους για να κερδίσουν την εύνοιά 
τους44. 

Εξάλλου η Τρικουπική Ώρα κατηγορούσε τους Δηλιγιαννικούς ότι διέδιδαν τις 
ιδέες των αναρχικών. Έγραφε χαρακτηριστικά: «Εις την παρούσαν αντιπολίτευσιν 
ανήκει η αναφαίρετος δόξα ότι πρώτη επεχείρησε ν’ αποκαλύψη εις τον αμύητον ελλη-
νικόν λαόν τας υψηλάς θεωρίας των αναρχικών και των ερυθροσκούφων, προσκαλού-
σα αυτόν να συμμαχήση μετ’ αυτής κατά της κυβερνήσεως, της Βουλής, της Βασιλείας 
και της πλουτοκρατίας45». Είναι προφανές ότι ο Τρικουπικός τύπος, ανησυχώντας από 
την γοητεία που ασκούσε ο πολιτικός λόγος του Δηλιγιάννη στα λαϊκά στρώματα, 
κινδυνολογούσε εσκεμμένα και διέσπειρε αδικαιολόγητο φόβο για την ανατροπή του 
κοινωνικού καθεστώτος. Αυτό βέβαια καθιστούσε ακόμη πιο δύσκολες τις ήδη τετα-
μένες σχέσεις του Δηλιγιάννη με το Παλάτι, γεγονός φυσικά που λειτουργούσε προς 
όφελος του Τρικούπη, όπως αποδείχθηκε και από την αποπομπή του Δηλιγιάννη από 
την εξουσία το 1892.

Όμως η πολεμική δεν σταμάτησε εκεί. Η Ακρόπολις αποκαλούσε απαξιωτικά 
και μειωτικά τους Δηλιγιαννικούς «βλαχόκαλτσα» και περιγράφοντάς τους, έγραφε 
«άγρια μούτρα, κόμαι άτακτοι, αισθήματα αναρχικά, φωναί ορδής βαρβάρων». Αντί-
θετα, οι Τρικουπικοί περιγράφονταν από την εφημερίδα ως εξής: «αναβολαί καθα-

44  «Δύνανται να φορτωθώσιν ως αχθοφόροι σάλια, μαντίλες, μπουρνούζια του λουτρού, νεσεσσαίρ, 
νότες του πιάνου, μυθιστορήματα, ό,τι θέλετε. Αν τους πήτε να σας φέρουν επί των ώμων και καμμίαν σκάφην 
της πλύσης, θα την φορτωθούν και αυτήν, να είσθε βέβαιοι. Την αυτήν πολιτικήν ακολουθούν και οι πολιτικοί 
λιμοκοντόροι». Βλ. Περί Χ. Τρικούπη, εκ δημοσιευμάτων, τόμ. Γ’, σ. 446 -447, όπου αναδημοσιεύεται το 
άρθρο της εφημερίδας Ακρόπολις, 19-12-1888, με τίτλο «Το καθήκον του Τρικούπη».

45  Ώρα, 26-2-1885.
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ραί, μέτωπα σκεπτικά, σεμνότης ήθους, σιγή, αξιοπρέπεια, καθηγητικά ώτα, και ρίνες 
φέρουσαι δίοπτρα. Επιπλέον χαρακτηριστικά που απέδιδε στο Δηλιγιαννικό κόμμα 
ήταν η αεργία, η οχλαγωγία και οι χειραψίες. Εξάλλου η πολιτική κατάσταση στην 
Ελλάδα, πριν από τον Τρικούπη, παρουσιάζεται οικτρή: «Τα δημόσια γραφεία ήσαν 
είδος καφενείου· οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός άνθρωποι του χεριού. Ηδύνασο οπό-
τε ήθελες και όπως ήθελες να εισέλθης και να τω ομιλήσης… Πρότερον οι καναπέδες 
ήσαν εις κοινήν χρήσιν και έκαστος πολίτης εισήρχετο, εξηπλούτο, εκάπνιζε παρήγγελλε 
τον καφέ του ή τον ναργιλέ του και συνδιελέγετο μετά των υπουργών, τους εκτύπα εις 
τους ώμους, επί των μηρών χάριν οικειότητος, τους δε βουλευτάς επί του ευτραφούς 
των τραχήλου46». Και πράγματι η περιγραφή αυτή μπορεί να ανταποκρίνεται στην 
πολιτική καθημερινότητα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αλλά δεν μπορεί κανείς να πι-
στέψει ότι όλα αυτά άλλαξαν μετά την εμφάνιση του Τρικούπη, ο οποίος σύμφωνα με 
το δημοσίευμα, «υπέβαλε τους καλούς μας Έλληνας εις νηστείαν αυστηράν πολιτικήν 
και ηθέλησεν να επιβάλη την αγγλικήν αυστηράν εθιμοτυπίαν. Πράγματα ανυπόφορα 
δια τον προχθές ακόμη περιεζωσμένον την φουστανέλλαν του Έλληνα». Είναι εμφα-
νής η προσπάθεια των Τρικουπικών να αποκοπούν από την ελληνική παράδοση και 
να επιβάλλουν υποχρεωτικά ευρωπαϊκά πρότυπα συμπεριφοράς. Πράγματι το 1886 
περισσότεροι από δέκα Δηλιγιαννικοί βουλευτές εμφανίζονταν στις συνεδριάσεις της 
Βουλής φορώντας την φουστανέλα τους, ενώ μόνον ένας Τρικουπικός. Στοιχείο που 
ήταν δηλωτικό του φρονήματος αλλά και της κοινωνικής προέλευσης των βουλευτών 
των δύο κομμάτων47. 

Κατά την Ακρόπολι, όταν οι Έλληνες θα ανατρέφονταν, όπως οι Άγγλοι, οι Γάλλοι 
και οι Γερμανοί, θα γίνονταν όλοι Τρικουπικοί, έστω και αν ο Τρικούπης δεν θα ήταν 
πια αρχηγός κόμματος. Τότε δεν θα υπήρχε περιθώριο για ανάμειξη την πολιτική ζωή 
«του άξεστου, αμαθούς, χυδαίου και αγρίου όχλου» που πλαισίωνε το Εθνικό κόμ-
μα48. 

Ο Δηλιγιάννης ήταν, κατά την Ακρόπολι, «το μόνον εναπολειφθέν σεσηπός λείψα-
νον των παλαιών εκείνων και μακαρίων εθίμων. Αυτός εν πλήρει 92 δεν εννόει άλλην 
πολιτικήν εκτός της αλά παλικάρ. Πολιτικήν με ρετσινάτο, με λάχανα, με υποκάμισον, 
με ζουρνάδες και με νταούλια, και ό,τι μιξοβάρβαρον οπισθοδρομικόν διατηρεί ο τόπος 
μας ακόμη εκ της επί τέσσαρας αιώνας μετά της βαρβαροτάτης των φυλών συγχρωτί-
σεως». Γι’ αυτήν ο πολιτικός αγώνας γινόταν οριστικά μεταξύ οπισθοδρόμησης και 

46  Ακρόπολις, 25-2-1892.
47  G. Hering, ό. π., τόμ. α΄, σ. 607. 
48  Ακρόπολις, 25-2-1892
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προόδου. «Ας λέγωμεν, καταλήγει ο αρθρογράφος, προοδευτικούς τους Τρικουπικούς 
και οπισθοδρομικούς τους θιασώτας της παλαιάς σχολής49». 

Όμως και η Πρωία δείχνει την ίδια αρνητική διάθεση προς τον αντίπαλο. Έτσι 
ακόμη και η αναγγελία του θανάτου του Τρικούπη έγινε με ένα μονόστηλο από την 
Πρωία, στο οποίο υπήρχε πολύ σύντομη αναφορά στη πολιτική δράση του και στο 
τέλος ορισμένα θετικά σχόλια για τον μεγάλο εκλιπόντα αντίπαλο. Ήταν φανερό ότι 
ο χρόνος για μία ακόμη φορά ερχόταν να κατευνάσει τα έντονα πολιτικά πάθη και 
να αναγνωρίσει την αξία του αντιπάλου. «Ο Τρικούπης, γράφει ο αρθρογράφος, που 
πιθανότατα ήταν ο ίδιος ο Δηλιγιάννης, ήτο εκ των κατά την λήξασαν εικοσαετίαν 
επιφανεστάτων πολιτικών ανδρών… Ήσαν όντως υπέροχοι ιδιότητές τινες του Χαριλά-
ου Τρικούπη, και ουχί κοινά τα προσόντα, τα οποία είχον αναγάγει αυτόν εις ην είχεν 
αναχθή θέσιν50». 

Ενώ η εφημερίδα Εμπρός χαρακτήριζε τον Τρικούπη ως τον «μεγαλύτερο των αν-
δρών» της νεώτερης Ελλάδας, που για μια εικοσαετία υπήρξε «ο πρωτεργάτης της 
μεγάλης εθνικής ιδέας» και άφησε πίσω «αθάνατο πολιτικό πρόγραμμα». Ο θάνατος 
του «αποτελούσε μεγάλην εθνικήν συμφοράν51» 

Μετά τον θάνατο του Τρικούπη και την ανάληψη της αρχηγίας του Τρικουπικού 
κόμματος από τον Θεοτόκη η κριτική της Πρωίας, όπως ήταν φυσικό στράφηκε ενα-
ντίον του. Ο στενός συνεργάτης του Δηλιγιάννη, βουλευτής Θ. Βελλιανίτης, περιγρά-
φοντας τον νέο πολιτικό αντίπαλο του Δηλιγιάννη, έγραφε: «Ο Θεοτόκης αναφέρεται 
ως μέλλων πρωθυπουργός… Οι παρακολουθούντες την πολιτικήν κίνησιν της χώρας 
γνωρίζουν τον κ. Θεοτόκην. Υψηλός, κομψοενδεδυμένος, άνθρωπος του κόσμου, αμέ-
μπτου συμπεριφοράς, διερχόμενος τας νύκτας του όλας σχεδόν εις εύθυμα κέντρα και 
κοιμώμενος μέχρι μεσημβρίας και όταν είναι και όταν δεν είναι υπουργός, ασχολού-
μενος πλειότερον εις τα αγαθά του κόσμου, μηδόλως ταλαιπωρούμενος εις μελέτας, 
φροντίζων πλειότερον δια το χρώμα της γραβάτας του ή δια τας διαπραγματεύσεις του 
συμβιβασμού, ικανής αντιλήψεως ανήρ, στωμύλος, ευχάριστος εις την κουβέντα, καθή-
μενος εις την Κέρκυραν και αναμένων πότε το βουνό της εξουσίας θα μεταβή εις συνά-
ντησίν το, μη κινών δε τους πόδας του, ίνα μεταβή αυτός εις το περίφημον αυτό βουνό». 
Είναι φανερό ότι ο Βελλιανίτης προσπαθεί με κάθε τρόπο να μειώσει τον αρχηγό του 
τρικουπικού κόμματος, ενώ βέβαια παράλληλα αναγκάζεται να του αναγνωρίσει και 
ορισμένα θετικά χαρακτηριστικά, όπως η αντίληψη και η ευχάριστη εικόνα. 

49  Ακρόπολις, 25-2-1892
50  Πρωία, 1-4-1896. 
51  Εμπρός, 1-1-1897
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Η εφημερίδα Ομόνοια της Αλεξάνδρειας, κρίνοντας τον αθηναϊκό τύπο, με αφορ-
μή την νέα κρίση του Κρητικού ζητήματος το 1896, εξέφραζε την ευχή στα ζητήματα 
της εθνικής και της εξωτερικής πολιτικής να υπάρχει πειθαρχημένη σύμπνοια, όπως 
αυτή που διέκρινε κανείς στα δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού τύπου σε ανάλογα θέ-
ματα. Και συνέχιζε, αναφέροντας ότι στο εξωτερικό ο τύπος και η κοινή γνώμη συ-
ναγωνίζονταν σε πατριωτική σύμπραξη, ώστε η εκάστοτε κυβέρνηση να ενισχύεται 
με ηθική δύναμη και να έχουν οι πράξεις της το κύρος, που προερχόταν από την 
αμέριστη εθνική εμπιστοσύνη. Αντίθετα, συνέχιζε, στην Ελλάδα σε κάθε κρίση των 
εξωτερικών υποθέσεων του έθνους, «όλοι γινόμεθα πολιτικοί, όλοι διπλωμάται, όλοι 
πατριώται. Πάντες οι αρμόδιοι από του Βασιλέως και των υπουργών, από των αρχη-
γών του στρατού και του στόλου έως των στρατιωτών της ξηράς και της θαλάσσης, 
κρίνονται προδόται, ανίκανοι και δειλοί… “Η κυβέρνησις, ιδού ο εχθρός” φωνασκούν 
και λάβροι επιτίθενται κατ’ αυτής οι μαχηταί του καλάμου από των στηλών των εφημε-
ρίδων…Τοιουτοτρόπως εξασθενούμεν, εξευτελίζομεν εντός και εκτός του κράτους την 
κυβέρνησιν52». 

Τέλος, σε κύριο άρθρο της η Πρωία, τον Αύγουστο του 1896, σημείωνε ότι, αν 
λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη οι αντιπολιτευόμενες «ανεξάρτητες» εφημερίδες, η Ελ-
λάδα θα ανακηρυσσόταν «πρότυπον εν Ανατολή φρενοκομείον». Γι’ αυτό τις προέ-
τρεπε να παύσουν να γνωμοδοτούν για την πολιτική που έπρεπε να ακολουθήσει το 
ελληνικό κράτος. Οι απόψεις τους ήταν «γελοιωδέσταται και πάντοτε πεπλανημέναι» 
και γι’ αυτό θα έπρεπε να περιοριστούν στην ειδησεογραφία τους και να μην τερατο-
λογούν πλάθοντας ψεύτικες ειδήσεις53. 

Christos Kardaras

Summary
The aim of the writer is to contribute in the study of the bipartisan political system 

as it appeared in the political scene of the Greek State at the end of the 19th century. 
It focuses on the dynamic presence of Th. Deligiannis, whose party, (the Ethniko 
(National) or Deligiannian or String) was in power five times between 1885-1905, 
after winning the elections. In this paper the writer tries: a. to look into the ideology 
of the party and underline the main characteristics of the Ethniko Party of Deligiannis 

52 Βλ. το άρθρο της Ομόνοιας με τίτλο «Γνώμη περί του Αθηναϊκού τύπου», που αναδημοσιεύτηκε 
στην Πρωία, 29-6-1896.

53 Πρωία, 1-8-1896. 
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compared to the Neoteriko Party of H. Trikoupis, b. to determine the social status 
of the followers and voters of the Deligiannis political Party, c. to present the 
distinguishing features of the newspaper Proia (1879-1905), which was the political 
instrument of the National Party, d. to find the provincial newspapers that supported 
Deligiannis and his politics and e. to present the style of the extremely heated political 
confrontation as it appears in various extracts of the opposing sides of the press 
supporting Trikoupis or Deligiannis respectively. Out of all this, it becomes clear that 
the press of each party not only did id express the very strong opposition between the 
two parties but it also strengthened and incited the extreme behaviour of the voters, 
using without compunction derogatory as well as offensive expressions to describe 
their opponents. 
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Συγκρότηση ταυτοτήτων την εποχή του εθνικισμού: 
Η περίπτωση των Βλάχων της Πελαγονίας





1. Έθνος και Εθνικισμός: Συλλογική ταυτότητα και Ιδεολογία. Γενικό 
θεωρητικό πλαίσιο

Ο εθνικισμός περιγράφεται ως η παθολογία της σύγχρονης ιστορίας και αναζη-
τούνται οι λόγοι για τους οποίους έννοιες όπως ‘εθνότητα’ και ‘εθνικότητα’ έχουν 
αποκτήσει ιστορική υπόσταση, μετασχηματίστηκαν μέσα στο χρόνο και κατέχουν 
προφανή «συναισθηματική νομιμότητα».1 Κατά τον Anderson, αν και οι έννοιες του 
‘έθνους’, της ‘εθνότητας’ και της ‘εθνικότητας’ είναι δύσκολο να οριστούν, βρίσκο-
νται στο κέντρο της πολιτικής ζωής της εποχής μας. Ο εθνικισμός έγινε υποκατάστα-
το της κοινωνικής συνοχής, αντικατέστησε άλλες συνεκτικές παραδόσεις (εκκλησία, 
βασιλική οικογένεια κλπ) και ως κοινωνική πια συνταγή ορίζει πως η ανθρωπότητα 
πρέπει να οργανωθεί σε ένα κόσμο εθνικών κρατών.2 Την δημιουργία εθνών – κρα-
τών και τη λογική της αφομοίωσης που την συνόδευσε διαδέχθηκε έντονος προβλη-
ματισμός σχετικά με τα εθνοτικά και φυλετικά αισθήματα που το κράτος φαινόταν 
να αγνοεί και που, όπως αναφέρει ο Cohen, συχνά δεν χρειάζονταν άλλη αιτιολόγηση 
πέρα από το κοινό «αίμα» και εκφράζονταν με όρους όπως «οι δικοί μας άνθρωποι» 
έναντι «αυτών».3 

 Ο Barth εγκαινίασε την προσπάθεια να επαναπροσδιοριστεί η έννοια της ‘εθνο-
τικής ομάδας’, (τουλάχιστον με τον τρόπο που είχε περιγραφεί στην ανθρωπολογική 
αρθρογραφία) δηλαδή, ως ιδεατού μοντέλου ενός επαναλαμβανόμενου εμπειρικού 
σχήματος, βιολογικά αυτοδιαιωνιζόμενη που μοιράζεται πολιτιστικές αξίες, καθορί-
ζει πεδία επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης και παρέχει την ιδιότητα του μέλους.4 
Επαναδιαπραγματεύθηκε την έννοια των ‘ορίων’ (boundaries) ανάμεσα στις εθνοτι-
κές ομάδες και ισχυρίστηκε ότι καμιά ομάδα δεν αναπτύσσει την πολιτική και κοινω-
νική της ταυτότητα σε σχετική απομόνωση αντιδρώντας μόνο σε τοπικούς παράγο-
ντες, αλλά βρίσκεται σε πολιτισμική αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους κι άλλες 
εθνοτικές ομάδες. Τα σχήματα της ταυτότητας και της αντιπαράθεσης είναι δυναμικά, 
όπως και οι κοινωνίες και υφίστανται σε πολλαπλά επίπεδα σύμφωνα με τα συγκε-

1 T. Nairn αναφέρεται από τον Β. Anderson, Imagined Communities, London 1983, σ. 13.
2 Β. Anderson, Imagined communities.Reflections on the Origin and the Spread of Nationalism, Chi-

cago 1991. Δ. Μιχαήλ, Έθνος, Εθνικισμός και Εθνική Συνείδηση: Μια ανθρωπολογική προσέγγιση, Αθήνα 
1992, σ. 20.

3 A. Cohen, The Symbolic Construction of Community, London 1985, σ. 105.
4 F. Barth, (ed.) Ethnic Groups and Boundaries, Oslo 1969, σ. 11.
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κριμένα χαρακτηριστικά που διαχωρίζουν μια ομάδα από μια άλλη. Η ταυτοποίηση 
και η αντιπαράθεση δημιουργούν ‘όρια’ και τα άτομα κινούνται ανάμεσα σε ομαδο-
ποιήσεις και κατηγορίες.5 Άρα, όπως πολύ ξεκάθαρα το διατύπωσε ο Barth, παρόλη 
την κινητικότητα «σταθερές, εμμένουσες και συχνά ιδιαίτερα σημαντικές κοινωνικές 
σχέσεις […] βασίζονται σε διχοτομημένες εθνοτικές καταστάσεις».6 Οι εθνοτικοί δια-
χωρισμοί δε βασίζονται απαραίτητα στην απουσία κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και 
αποδοχής, «…τα όρια υπάρχουν παρά την κοινωνική ροή κατά μήκος τους».7 Είναι 
συνηθισμένο φαινόμενο άνθρωποι, που ανήκουν σε διαφορετικές εθνοτικές ομάδες 
και ζουν μαζί στην ίδια περιοχή για μεγάλες περιόδους, να διατηρούν τη διαφορετι-
κότητά τους παρά τις αφομοιωτικές επιδράσεις που υφίστανται: «μέλη από όλες τις 
εθνοτικές ομάδες σε μια πολυεθνοτική κοινωνία δρουν για τη διατήρηση της διχο-
τόμησης και των διαφορών».8 Έτσι λοιπόν,  αυτό το φαινόμενο συναντάται συχνά 
στην περιοχή των Βαλκανίων, όπου εθνοτικές-μειονοτικές ομάδες έχουν συνυπάρξει 
σε κράτη για δεκαετίες, χωρίς συχνά να σχηματίζουν ένα ξεχωριστό σύνολο: «…οι 
πολιτισμικές διαφοροποιήσεις μπορούν να υπάρξουν παρόλη την ενδοεθνοτική επα-
φή και αλληλεξάρτηση».9 Η ανάλυση της κατάστασης των μειονοτήτων σε αυτές τις 
κοινωνίες εμπεριέχει τη μελέτη τέτοιων ενδοεθνοτικών σχέσεων.10 

Η ‘ταυτοποίηση’ που επιτυγχάνεται μέσα από τις αντιθέσεις των εθνοτικών ομά-
δων συνιστά τη βασική συνιστώσα της εθνοτικότητας. Στην κοινωνική ανθρωπολο-
γία λοιπόν το ενδιαφέρον εστιάζεται όχι στα έθνη αλλά στις εθνοτικές ομάδες και στη 
μελέτη της εθνοτικότητας, δηλαδή της συλλογικής ταυτοποίησης των ομάδων αυτών 
μιας διαδικασίας που αναπτύσσεται μέσα σε ένα περιβάλλον αντιθέσεων, σχετικοτή-
των και πολιτισμικών διαφορών ή/και ομοιοτήτων. 

2. Σκοπός και μεθοδολογία της μελέτης
Η μελέτη αυτή αποπειράται να προσεγγίσει το ζήτημα της συλλογικής ταυτοποί-

ησης ή/και του μετασχηματισμού των ταυτοτήτων των Βλάχων της Πελαγονίας την 
περίοδο των εθνικισμών αξιοποιώντας αναλυτικά εργαλεία της ανθρωπολογίας για τη 
μελέτη της ιστορίας.  Η σύμπραξη ιστορικών και κοινωνικών ανθρωπολόγων για την 
μελέτη της ‘εθνογέννεσης’ είναι συχνή. Στην ανθρωπολογία οι ταυτότητες θεωρού-

5 Δ. Μιχαήλ, ό.π., σ. 12-13.
6 F. Barth, ό.π., σ. 10.
7 F. Barth, ό.π., σ. 9.
8 F. Barth, ό.π., σ. 18.
9 F. Barth, ό.π., σ. 10.
10 Δ. Μιχαήλ, ό.π., σ. 13-14.
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νται ως ασαφείς συνδεόμενες με μια ιστορία υπό διαπραγμάτευση και ένα πολιτισμι-
κό παρελθόν επίσης υπό διαπραγμάτευση. Ο Eriksen11 αναφέρει ότι αντίθετα με τους 
ιστορικούς οι περισσότεροι ανθρωπολόγοι προσπαθούν να καταδείξουν τους τρόπους 
με τους οποίους ιστορικά στοιχεία χρησιμοποιούνται ως ‘εργαλεία’ στην σύγχρονη 
διαδικασία κατασκευής ταυτοτήτων. Οι ανθρωπολόγοι επιμένουν ότι η ιστορία δεν 
είναι προϊόν του παρελθόντος αλλά απάντηση στις απαιτήσεις του παρόντος. Έτσι 
λοιπόν, αυτό που αποκαλούμε ‘ιστορικές διαδικασίες’ στο πλαίσιο της εθνοτικότη-
τας, δεν είναι το παρελθόν αλλά οι σύγχρονες ‘κατασκευές’ του παρελθόντος. 

 Στους στόχους της μελέτης εντάσσονται: α) ο προσδιορισμός του ρόλου των κοι-
νωνικών κατηγοριοποιήσεων στη διαδικασία μετασχηματισμού των ταυτοτήτων της 
συγκεκριμένης πολιτισμικής ομάδας,12 β) η συγκεκριμενοποίηση  των επιδράσεων 
του εθνικισμού στον μετασχηματισμό αυτό,13 και γ) η ανίχνευση του ρόλου της συλλο-
γικής μνήμης όπως αυτή καλλιεργείται μέσα από τον θεσμό της εκπαίδευσης.14 Η παρού-
σα έρευνα χρησιμοποίησε το μέρος των Αρχείων του Υπουργείου Εξωτερικών 15 το οποίο 

11 T. H. Eriksen, Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives, London 1993, σ. 72-73.
12 Τajfet H & J. Forgas, “Κοινωνική κατηγοριοποίηση: γνώσεις, αξίες και ομάδες” στο Στ. Παπαστά-

μου (επιμ) Σύγχρονες τάσεις στην κοινωνική Ψυχολογία: διομαδικές σχέσεις, Αθήνα, 1990, σ. 271-297. 
13 L. Danforth, The Macedonian Conflict: Ethnic Nationalism in an transnational world, Princeton 

1995. F. Thual, Les conflits identitaires, Paris1995.
14 M. Θανοπούλου, «Η συλλογική μνήμη ως στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας, η περίπτωση μιας 

αγροτικής κοινότητας» στο Χρ. Κωνσταντοπούλου et al (επιμ): «Εμείς» και οι «άλλοι»: αναφορά στις 
τάσεις και τα σύμβολα, Αθήνα 1997, σ. 215-224. Ρ. Μπουσχότεν, Ανάποδα χρόνια: συλλογική μνήμη και 
ιστορία στο Ζιάκα Γρεβενών 1900-1950, Αθήνα 1997.

15 ΑΥΕ, 6.5.1870, 15.4.1870.
ΑΥΕ,  872-1877,  3  Εκπαιδευτικά. Ρουμανική προπαγάνδα,  Προξενείον Βιτωλίων.
ΑΥΕ, 1879 99/1, 2, Αναφοραί προξενικών αρχών περί του βλαχισμού. 
ΑΥΕ,  Αρχείον Α, Προξενείον Ρουμανίας προς ΥΠΕΞ , αρ. πρ. 522/8.6.1879
ΑΥΕ, 1880 β, Απόρρητη Έκθεση Πρεσβείας Βουκουρεστίου προς ΥΠΕΞ, αρ.6.
ΑΥΕ, 445/3.4.1880, Πρεσβεία Βουκουρεστίου προς ΥΠΕΞ.
ΑΥΕ, Αρχείο Β’ Κων/λεως Πρεσβεία, αλβανορουμανικά, αρ. πρ. 16/5.1.1887.
ΑΥΕ, Προξενεία Μακεδονίας, Πρόξενος Μοναστηρίου προς ΥΠΕΞ, 564/1.11.1892.
ΑΥΕ, Αρχ. Β’, Προξενείο Μακεδονίας-Κρήτης, αρ. πρ 385/9.6.1893.
ΑΥΕ,  Αρχ. Β’, Προξενεία Ηπείρου, Αλβανίας, αρ.  πρ.  469/9.5.1895.
ΑΥΕ,  Κωνσταντινουπόλεως Πρεσβεία προς ΥΠΕΞ , αρ. πρ. 40/16.1.1904.
ΑΥΕ ΑΑΚ/Κ’’, Η ρουμανική προπαγάνδα εις Μακεδονίαν και η ανακίνησις του κουτσοβλάχικου 

     θέματος. Αναφοραί  Προξενείου Μοναστηρίου, Θεσσαλονίκης, αρ. πρ. 519/14.5.1904
ΑΥΕ ΑΑΚ/Κ’’,  Ρωμάνος  προς  Προξενείον Ελασσόνος, αρ. εμπ. πρ. 2787/27.8.1904.
ΑΥΕ ΑΑΚ/Κ’’,  Προξενείον Μοναστηρίου προς ΥΠΕΞ αρ.   πρ.  3329/30 7 Οκτωβρίου  1904.
ΑΥΕ,  Κωνσταντινουπόλεως Πρεσβεία προς ΥΠΕΞ , αρ. εμπιστ. Πρ 573/21.7.1906.
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αφορούσε στον ελληνορουμανικό ανταγωνισμό16 και περιλαμβανόταν στο ιδιωτικό 
Αρχείο του ιστοριοδίφη-ερανιστή Γιάννη Αδάμου. Η ιδιαιτερότητα  του συγκεκρι-
μένου αρχειακού υλικού έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι εστιάζει στην εξέλιξη του 
βλάχικου ζητήματος  στην περιοχή της Πελαγονίας η οποία περιλάμβανε το σύνολο 
του οθωμανικού βιλαετίου του Μοναστηρίου, και για την οποία υπήρξε μικρό ενδια-
φέρον από την ελληνική 17  και ξένη ιστοριογραφία. 18 Η δική μας εστίαση οφείλεται 

16 Είναι πρωτογενές αρχειακό υλικό του οποίου ένα σημαντικό μέρος είχε δημοσιευτεί στο βιβλίο 
της Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Τα Βαλκάνια στη δίνη των εθνικιστικών αντιπαραθέσεων. Ο Ελληνορουμανικός και 
Ελληνοσερβικός ανταγωνισμός στο βιλαέτι Μοναστηρίου (1870-1912) Θεσσαλονίκη 2004.

17 Α. Ι. Χρυσοχόος, Οι Βλάχοι της Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου, Θεσσαλονίκη 1942. Τ. Μ. 
Κατσουγιάννης, Περί των Βλάχων των ελληνικών χωρών, Θεσσαλονίκη 1964. Δ. Παπαζήσης, «Βλάχοι, 
(Κουτσόβλαχοι)», Ηπειρωτική Εστία 1975. Α. Γ. Λαζάρου, Η Αρωμουνική και αι μετά της Ελληνικής σχέσης 
αυτής. Βλάχοι, Ιστορική Φιλολογική Μελέτη, Αθήνα 1986. A. Wace & M. Thompson, Oι Νομάδες των Βαλ-
κανίων, Περιγραφή της ζωής και των εθίμων των Βλάχων της Βόρειας Πίνδου, Θεσσαλονίκη 1989. Ν. Α. 
Κατσάνης, «Η δημιουργία βλάχικης αστικής τάξης, (η περίπτωση της Μοσχόπολης, Μετσόβου, Νυμφαίου 
κ.λ.π.)», Πρακτικά Α’ Συνεδρίου Μετσοβίτικων Σπουδών, Μέτσοβο 28-30 Ιουνίου 1991, Αθήνα 1993. Γ. 
Παπαθανασίου, Ιστορία των Βλάχων, Θεσσαλονίκη 1994. Α. Μ. Κολτσίδας, Ιδεολογική Συγκρότηση και 
Εκπαιδευτική Οργάνωση των Ελληνόβλαχων στο Βαλκανικό Χώρο, 1850-1913, Θεσσαλονίκη  1994.  J. 
Koder, «Oι Βλάχοι, αντιπρόσωποι του νομαδισμού στο Βυζάντιο», Συμπόσιο Δήμου Βέροιας: Οι Βλάχοι 
στην ιστορία του ελληνισμού, παρελθόν-προοπτικές, Βέροια 25-26 Ιουνίου 1994. Α. Κουκούδης, & Β. Γού-
ναρης, «Από την Πίνδο έως τη Ροδόπη. Αναζητώντας τις εγκαταστάσεις και την ταυτότητα των  Βλάχων», 
Ίστωρ 10 (1997), σ. 25-32.

18 D. Bolintineanu, Calatorie la românii din Macedonia si Muntele Atos sau Santa Agora, Bucuresti 
1863. F. Lenormant, Les patres valaques de la Grèce, Paris 1865. M. E. Picot, Les Roumains de la Ma-
cedoine, Paris 1875.  S. Gopgevic, Makedonien und Alt-Serbien, Wien 1889. G. Weigand, Die Aromunen, 
Leipzing 1895. J. Cvijic, La peninsule Balcanique, Paris 1918. N. Jorga Histoire des Roumains de la Pénin-
sule des Balkans (Albanie, Macédoine, Epire, Thessalie, Bucuresti  1919. D. Draghicesco, Les Roumains 
de Serbie, Paris 1919. Th. Capidan Aromânii: dialectul aromân studiu lingvistic, Bucuresti  1932. A. Vaka-
lopoulos, «Recherches historiques à Samarina de la Macédoine occidentale» στο Grégoire Palamas XXI, 
1937 σ. 316-323, 363-369, 424-438. M. Filipovic, «Nomadski Cincari na Ograzden», Glasnik Geografskog 
Pruztva XXIV, Beograd 1938. G. Bobich, «Romanità vivente in Grecia 1: Valacchi del Pindo» in Rivista di 
scienza, 72, Bologna 1942. M. Lascaris, «Les Vlachorynchines», Revue des Etudes Sud-Est Europeénes 20 
(1943).  N. Cusa, Aromanii (Macedonenii) in Romania, Dahmen 1996. D. V. Amincianul, Romanii din Pe-
ninsula Balcanica, Bucuresti 1938. J. K Campbell,  Honour, family and patronage : a study of institutions 
and moral values in Greek mountain community. Oxford  1964. N. Beldiceanu, «Sur les valaques des Bal-
kans slaves à l’époque ottomane (1450-1550)» στο Revue des études islamiques (1966) 34:83-132, Paris. 
N. Saramandu, Cercetari asupra aromanei vorbite in Dobrogea. Fonetica observatii asupra sistemului fo-
nologic, Bucuresti 1972. M. D. Peyfuss, Die aromunische Frage: ihre Entwicklung von den Ursprüngen bis 
zum Frieden von Bukarest (1913) und die Haltung Österreich-Ungarns. Wien- Köln- Graz 1974. W. Dah-
men, & J. Kramer, «Enquête directe à l’aide d’enregistrement sur bandes magnétiques: expériences faites 
au cours d’enquêtes pour l’Atlas linguistique des parlers aroumains de la Grèce» στο Archives sonores de 
dialectologie, Amiens 1978, σ. 55-63. A. Angelolopoulos, «Population distribution of Greece today accord-
ing to language, national consciousness and religion» in Balkan Studies 20 (1979). T. J. Winnifrith, The 
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κυρίως στο γεγονός ότι θεωρούμε πως οι Βλάχοι της Πελαγονίας ως φορείς μιας αστι-
κοποιημένης πολιτισμικής συμπεριφοράς αποτελούν ιδιαιτερότητα που επιβάλλεται 
να αντιμετωπιστεί με συνέπεια από τη σύγχρονη έρευνα.

3. Διαδικασίες διαμόρφωσης συλλογικών ταυτοτήτων στους Βλάχους της 
Πελαγονίας

3.1. Ο ρόλος των κοινωνικών κατηγοριοποιήσεων και ο βαθμός εθνοτικής εν-
σωμάτωσης στην περίπτωση των Βλάχων της Πελαγονίας

Δίνοντας ιστορική διάσταση στο ζήτημα της εθνοτικότητας, και σύμφωνα με την 
προσέγγιση των εθνοτικών ομάδων και των ‘ορίων’ (boundaries) μεταξύ τους από 
τον Barth, όπως ήδη αναπτύχθηκε, αναζητούμε τις ιστορικές συγκυρίες που οδηγούν 
στην εμφάνιση εθνοτικών διαφοροποιήσεων αρχικά ομοιογενών ομάδων μιας περιο-
χής, συγκεκριμένα των Βλάχων της Πελαγονίας,  και στην διάσπασή τους αργότερα 
σε δυο ή περισσότερες διαφορετικές εθνοτικές ομάδες Βλάχων. Ο Barth19 ισχυρίζεται 
ότι λογικά προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει η επαγγελματική εξειδίκευση και η 
ανάπτυξη σχέσεων αλληλεξάρτησης εντός της ομάδας. Έτσι σταδιακά ενθαρρύνεται 
η δημιουργία διαφοροποιητικών στοιχείων που οδηγούν στην ανάδυση ξεχωριστών 
ομάδων που η καθεμιά θεωρεί τις άλλες πολιτισμικά διαφορετικές από την ίδια. Ο 
Eriksen, σχολιάζοντας την προσέγγιση του Barth, αναφέρει ότι γενικά υπάρχουν πολ-
λές δυσκολίες στο να μελετηθεί εμπειρικά η διαδικασία της πολιτισμικής ασυνέχειας 
που παρουσιάζουν κάποιες ομάδες, οι οποίες τελικά χωρίζονται και δεν αναπτύσσεται 
συμπληρωματικότητα μεταξύ τους, καθότι αυτή η διαδικασία μπορεί να καλύπτει 

Vlachs, the history of a balkan people, London 1987. M. Bacou, «Entre acculturation et assimilation : les 
Aroumains au XXe siècle» στο Les Aroumains, Paris (Cahiers du Centre d’étude des civilisations d’Europe 
centrale et du Sud-Est, 8 (1989) σ. 153-167. E. Scarlatou, «La Romanite Balkanique: origines et diffusion», 
Revue des Etudes Sud-Est Europeènes, XXIX, 1991 σ. 3-4. H. Poulton, The Balkans, minorities and states 
in conflict, London 1994. H. Gardikas-Katsiadakis, Greece and the Balkan Imbroglio. Greek foreign policy, 
1911-1913, 55, Αthens 1995. L. Divani, The Vlachs of Greece and the Italo-Rumanian Propaganda, Thesis, 
Band 3, Mannheim 1996. J. Fr. Gossiaux, «Un ethnicisme transnational : la résurgence de l’identité valaque 
dans les Balkans» , στο L’Europe entre culture et nations, sous la dir. de Daniel Fabre, Paris  1996, σ. 
191-198.T. Kahl, Ethnizität und räumliche Verteilung der Aromunen in Südeuropa, Münster 1999, & «The 
Ethnicity of Aromanians after 1990: the Identity of a Minority that Behaves like a Majority», Ethnologia 
Balkanica 6 (2002), σ. 145-169, & Istoria Aromânilor,  Bucureşti 2005, & Για την ταυτότητα των Βλάχων, 
Εθνοπολιτισμικές προσεγγίσεις μιας βαλκανικής πραγματικότητας, ΚΕΜO Αθήνα 2009. A. Victor, «The 
Vlah Minority in Macedonia: Language, Identity, Dialectology, and Standardization» στο Selected Papers 
in Slavic, Balkan, and Balkan Studies, Helsinki 2001.

19 F. Barth, ό.π., σ. 9-36.
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χρονικά μεγάλες και ίσως άγνωστες περιόδους.20  Για το λόγο αυτό οι ανθρωπολόγοι 
εστιάζουν κυρίως στην περίοδο της νεωτερικότητας όταν μελετούν αυτές τις διαδικα-
σίες ‘εθνογέννεσης’. 

Στην παρούσα εργασία λοιπόν εξετάζουμε την διαδικασία εθνογένεσης των Βλά-
χων ξεκινώντας από τα ιστορικά αυτά στοιχεία που μας αποκαλύπτουν τον βαθμό της 
εθνοτικής τους ενσωμάτωσης κατά τις διάφορες ιστορικές φάσεις που μελετάμε ακό-
μη και πριν την διχοτόμηση τους. Όπως αναφέρει ο Eriksen21 τα εθνοτικά όρια προσδι-
ορίζονται από τη φύση των σχέσεων ανάμεσα στις διχοτομημένες εθνοτικές ομάδες και 
είναι αμφίδρομα, παρόλα αυτά όμως, σύμφωνα και με την τυπολογία του Handelman,22 
ο βαθμός εθνοτικής ενσωμάτωσης μπορεί να ποικίλει. Αυτή η ποικιλία στην οργανωτική 
σημασία της εθνοτικότητας διακυμαίνεται από χαλαρή και σχεδόν ασήμαντη κοινωνι-
κά κατηγορία σε στενή συνεργατική ομάδα. Έτσι διακρίνονται ‘εθνοτικές κατηγορίες’ 
(κατηγορίες όπου ορίζονται μέλη και μη μέλη), ‘εθνοτικά δίκτυα’ (εθνοτική κατηγοριο-
ποίηση με διαπροσωπικούς δεσμούς), ‘εθνοτικές οργανώσεις’ (ομάδες πολιτικής πίεσης) 
και ‘εθνοτικές κοινότητες’ (στις οποίες εκτός από εθνοτικά δίκτυα και κοινή πολιτική 
οργάνωση, υπάρχει και κοινό έδαφος με λίγο ή πολύ σταθερά γεωγραφικά όρια. Αυτή η 
τυπολογία είναι χρήσιμη όταν εξετάζουμε ομάδες όπως οι Βλάχοι στους οποίους οι ιστο-
ρικές συγκυρίες έχουν επιδράσει σημαντικά στο βαθμό εθνοτικής τους ενσωμάτωσης. 
Η περίπτωση των Βλάχων της Πελαγονίας ενισχύει την γενική επισήμανση του Barth 
ότι το κοινωνικό περιεχόμενο της εθνοτικότητας ποικίλει ευρέως. Είναι σημαντικό να 
σημειώσουμε ότι η τυπολογία που αναφέραμε μπορεί επίσης να επισημαίνει περιστάσεις/
συγκυρίες κάτω από τις οποίες η εθνοτικότητα μπορεί να μεταβληθεί σε ένα εξαιρετικά 
σημαντικό στοιχείο της προσωπικής ταυτότητας ιδιαίτερα για την κατοχύρωση του ανή-
κειν σε μια εθνοτική κοινότητα.23 

Μελετώντας το ρόλο των κοινωνικών/εθνοτικών κατηγοριοποιήσεων και τον 
βαθμό εθνοτικής τους ενσωμάτωσης στη διαδικασία μετασχηματισμού των ταυτο-
τήτων των Βλάχων της Πελαγονίας πρέπει να λάβουμε υπόψη τις εξής παραμέτρους: 
α) τη θρησκευτική τους ταυτότητα εντός του Milliyet, β) την παράμετρο γλώσσα-
πολιτισμός, η οποία επενδύθηκε  με ιδεολογική- συμβολική σημασία την περίοδο 
της έξαρσης του ρουμανικού εθνικισμού και γ) τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
κοινωνική επίγνωση των Βλάχων της Πελαγονίας24 την περίοδο του εθνικισμού και 

20 T. H. Eriksen, Ethnicity and Nationalism, σ. 79.
21 T. H. Eriksen, ό.π., σ. 41-45.
22 D. Handelman, «The organization of Ethnicity», Ethnic Groups (1977) τόμος 1, σ. 187-200.
23 T. H. Eriksen, , ό.π., σ. 45.
24 J. Forgas, (ed) Social cognition: perspectives on Everyday understanding, New York, σ. 34.
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το πλέγμα των συναισθημάτων, αξιών, στάσεων και προσανατολισμών που την κα-
θορίζουν.

α) η θρησκευτική ταυτότητα των Βλάχων εντός του Μilliyet
Για να εξετάσουμε τη θρησκευτική ταυτότητα των Βλάχων  θα πρέπει να λάβουμε 

υπόψη μας το γεγονός ότι η ένταξή τους στην ελληνορθόδοξη κοινοπολιτεία του Rum 
Milliyet και η επίσημη αναγνώριση του Οικουμενικού Πατριαρχείου δεν αμφισβητή-
θηκαν σοβαρά από τους ίδιους.25 Οι ιστορικές απόπειρες για τον προσεταιρισμό τους 
στον καθολικισμό26 από αποστόλους του ρουμανικού εθνικισμού ή για τη θρησκευτική 
τους αυτοδιάθεση με την αναγνώριση Βλάχου Εξάρχου27 ή ακόμη οι απόπειρες μιας 
μερικής χειραφέτησής τους από τη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου το έτος 1903, δεν έτυ-
χαν της αναγκαίας υποδοχής. Οι αιτίες θα πρέπει να αναζητηθούν στην ύπαρξη μιας 
ισχυρής πνευματικής εξάρτησης των Βλάχων της Πελαγονίας από την παραδοσιακή 
νομιμότητα του Οικουμενικού Πατριαρχείου η δυναμική της οποίας είναι μεγαλύτερη 
σε πληθυσμούς που δεν έχουν τύχει συστηματικής εκπαίδευσης.

Αντίθετα με τους ελληνίζοντες, η ομάδα των μη ελληνιζόντων Βλάχων κινήθηκε με 
αισθητή καθυστέρηση και πέτυχε μόλις το 1905 την αναγνώριση βλαχικής κοινότητας, 
διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό τις προϋποθέσεις για την θεσμική κατοχύρωση 
του Μilliyet των Βλάχων. Η  πρώτη επίσημη έκφραση της εθνοτικής συνείδησης των 
ρουμανιζόντων Βλάχων ως διακριτής εθνοτικής ομάδας έλαβε χώρα στο Μοναστήρι, 
στις 9 Απριλίου του 1904, αλλά δεν πέτυχε τους στόχους της.28 Οι αιτίες μπορούν να 
αναζητηθούν στην απουσία μιας ισχυρής αστικής τάξης, φίλα προσκείμενης προς την 

25 Κ. Βαβούσκοs, Η συμβολή του ελληνισμού της Πελαγονίας εις την ιστορίαν της Νεωτέρας Ελλάδος, 
Θεσσαλονίκη 1959. T. Κατσουγιάννης, Περί των Βλάχων των ελληνικών χωρών, Θεσσαλονίκη 1964, E. 
Νικολαϊδου, Η βλαχική προπαγάνδα στο βιλαέτι Ιωαννίνων και στα βλαχόφωνα χωριά της Πίνδου, Ιωάννινα 
1995. Χ. Παπαστάθης, Οι κανονισμοί των ορθόδοξων ελληνικών κοινοτήτων του Οθωμανικού Κράτους και. 
της διασποράς, Θεσσαλονίκη 1994. Σ. Ηλιάδου-Τάχου Τα Βαλκάνια στη δίνη..,Θεσσαλονίκη 2004.

26 Η πρώτη προσπάθεια για τη δημιουργία ενός κλίματος συγγένειας προς τη δυτική Εκκλησία έγινε 
από τον Απόστολο Μαργαρίτη, χωρίς θετικά αποτελέσματα. Η πολεμική της ελληνικής πλευράς συνοδευό-
ταν από τη διαπίστωση ότι η στήριξη της ελληνικής παιδείας δη μιουργούσε τις προϋποθέσεις της συσπείρωσης 
όλων των ορθοδόξων με βάση το πνεύμα του Rum Milliyet.

27 Αρχείο Γ. Αδάμου, ΑΥΕ, ό.π., 6.5.1870. Η ανακήρυξη του Άνθιμου Γκέτση, πρώην Μητροπολίτη Πρε-
σπών, ως Εξάρχου των Βλάχων πραγματοποιήθηκε τον Σε πτέμβριο του 1894 και  αποτέλεσε θεσμό, τουλά-
χιστον από το 1896 ως το 1901, οπότε ο Άνθιμος προσχώρησε εκ νέου στο Πατριαρχείο.

28 Αρχείο Γ. Αδάμου,  ΑΥΕ ΑΑΚ/Κ’’, Η ρουμανική προπαγάνδα εις Μακεδονίαν και η ανακίνησις του 
κουτσοβλάχικου θέματος. Αναφοραί  Προξενείου  Μοναστηρίου,  Θεσσαλονίκης, αρ. πρ. 519/14.5.1904.  
Η απόπειρα πραγ ματοποιήθηκε στην αίθουσα του ρουμανικού σχολείου, όπου έγινε η πρώ τη Γενική Συνέλευση 
της Κοινότητας αποτελούμενης από 68-140 άτομα  που κατέληξε στην εκλογή Εφοροδημογεροντίας από εννέα 
άτομα.
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ρουμανική εθνική ιδέα. Ως την 1η Ιουλίου 1904,29 είχαν ιδρυ θεί ρουμανικές βλαχικές 
κοινότητες στα βιλαέτια Μοναστηρίου, Θεσσαλονίκης, Κοσσυφοπεδί ου και Ιωαννί-
νων,30 αν και η ίδρυση ρουμανικών κοινοτήτων δεν ήταν δυνατή σε όλες τις περιπτώσεις, 
με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.31 

Η θεσμική νομιμοποίηση των βλαχικών κοινοτήτων με τον ιραδέ του 1905 κα-
τοχυρώνει μια ήδη εκπεφρασμένη εθνοτική ταυτότητα, χωρίς να καταλύει το οικο-
δόμημα του Rum Milliyet. Στην πραγματικότητα τίθεται επίσημα προς συζήτηση για 
πρώτη φορά το ζήτημα της λειτουργίας βλαχικών εκκλησιών και σχολείων υπό τη 
αιγίδα του Πατριαρχείου. Το συνέδριο ‘των ρουμανικών κοινοτήτων’, που πραγματο-
ποιήθηκε στο Μοναστήρι στις 10 Ιουλίου 1909, επικέντρωσε την προσοχή στην εξέταση 
δύο κυρίως ζητημάτων, του σχολικού και του εκκλησιαστικού ζητήματος των Βλάχων.32 
Η υλοποίηση όμως των σχεδίων του Συνεδρίου αναβλήθηκε εξαιτίας της προετοιμασίας 
των βαλκανικών μετώπων. 

Τέλος η Συνθήκη Ειρή νης του Βουκουρεστίου το 1913 οδήγησε στην αναγωγή της 
βλαχικής κοινότητας σε βλαχική μειονότητα  και στην αναγνώρισή της από τον Ελευ-
θέριο Βενιζέλο στο πλαίσιο της οποίας μέρος των Βλάχων ανέπτυξε  ρουμανική εθνι-
κή ταυτότητα.

β) Η παράμετρος γλώσσα-πολιτισμός 
Η γλώσσα και ο πολιτισμός επενδύθηκαν  με ιδεολογική- συμβολική σημασία την 

περίοδο της έξαρσης του εθνικισμού.  Στην εθνικιστική φιλολογία τα έθνη ορίζονται 
από τις γλώσσες οι οποίες θεωρούνται το κύριο σύμβολο μιας επί μακρόν κοινής ζωής 
και μιας αδιόρατης ομαδοποίησης και ταυτότητας.33 Έτσι η γλώσσα έγινε πολιτικό 
θέμα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Kedourie,34 που ιδιαίτερα στην περίπτωση 
των Βαλκανίων, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης πήρε εκρηκτικές διαστά-
σεις. 

29 Αρχείο Γ. Αδάμου,  ΑΥΕ ΑΑΚ/Κ’’,  Ρωμάνος  προς  Προξενείον  Ελασσόνος, αρ. εμπ. πρ. 2787/27.8.1904.
30 Αρχείο Γ. Αδάμου ,  ΑΥΕ ΑΑΚ/Κ’’,  Προξενείον  Μοναστηρίου  προς ΥΠΕΞ  αρ.  πρ.  3329/30 7  

Οκτωβρίου  1904.
31 Οι ρουμανίζοντες στο βιλαέτι Μοναστηρίου είχαν δικαίωμα, σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία 

μόνο στην κατοχή μουχταρικής σφραγίδας και στην ύπαρξη ιδιαίτερου μουχτάρη, όχι όμως και την ανα-
γνώριση τους ως διακεκριμέ νων κοινοτήτων.

32 Το πρώτο θέμα προέβλεπε τη χειραφέτηση των ρουμανικών σχολείων, από το Γενικό Επι θεωρητή 
και τη θεσμοθέτηση της διοίκησης από 5μελή Επιτροπή. Το δεύτερο θέμα προέβλεπε τη συγκρότηση 
20μελούς Επιτροπής, για το διακανονισμό των σχέσεων των ρουμανικών κοινοτήτων με το Οι κουμενικό 
Πατριαρχείο. 

33  Δ. Μιχαήλ, ό.π.,  σ. 47.
34  E. Kendourie, (ed), Nationalism in Asia and Africa, London 1970, σ. 34



Συγκρότηση ταυτοτήτων την εποχή του εθνικισμού: Η περίπτωση των Βλάχων 161

Η ελληνική εκδοχή για την παράμετρο γλώσσα/πολιτισμός των Βλάχων της Πε-
λαγονίας καθίσταται φανερή μέσα από μια σειρά αναφορών που υποβάλλουν στη 
ρουμανική κυβέρνηση βλάχοι κάτοικοι των οικισμών της Πελαγονίας.35 Η ρουμα-
νική εκδοχή χρησιμοποιεί την γλωσσική ομοιότητα ανάμεσα στους Ρουμάνους και 
στους Βλάχους ως τεκμήριο ‘φυλετικής’ συγγένειας και εδραιώνει σε αυτή τη σχέση 
έναν εθνικό μύθο που τοποθετεί την κοινή προέλευση/καταγωγή τους στην περίοδο των 
Ρωμαίων. Η ελληνική εκδοχή γνωρίζει ότι το ζήτημα της γλώσσας δεν είναι το δυνα-
τό της επιχείρημα, αποδέχεται ως αναγκαίο κακό τη διγλωσσία των Βλάχων την οποία 
προσδιορίζει ως ηλικιακά και κοινωνικοποιητικά καθορισμένη και υποστηρίζει ότι το 
ελληνικό σχολείο ως δευτερογενής φορέας κοινωνικοποίησης αντισταθμίζει τις ‘αρνητι-
κές’ επιδράσεις του βλαχόφωνου οικογενειακού περιβάλλοντος. Η αναγκαιότητα διδα-
σκαλίας της ελληνικής γλώσσας στους Βλάχους προβάλλεται με τρία επιχειρήματα: το 
πρώτο σχετίζεται με την  ηθική προαγωγή των ελληνοβλαχικών κοινοτήτων μέσα από 
τη διδασκαλία του ελληνικού πολιτισμού, το δεύτερο αναφέρεται στη θρησκευτική τους 
καλλιέργεια, αφού η ελληνική είναι η γλώσσα της Εκκλησίας και το τρίτο απευθύνεται 
στη δυνατότητα της ελληνικής, ως γλώσσας του διεθνούς εμπορίου, να προωθεί τους 
εμπορικούς στόχους των Βλάχων.  Στην κορυφή των αξιών τοποθετούνται επομένως η 
ελληνική γλώσσα, ο πολιτισμός και η ορθοδοξία τα οποία προβάλλονται ως συμβολικό 
πολιτισμικό κεφάλαιο όλων αδιακρίτως των ορθοδόξων,  ενώ η επίκληση στο ενδιαφέρον 
των Βλάχων για το εμπόριο ανταποκρίνεται στις έντονες τάσεις αστικοποίησης που πα-
ρατηρούνται στην οικονομική και πολιτική τους ελίτ. Τέλος,  εντυπωσιάζει η πρωτότυπη 
διάκριση γραικολατίνων-σλαβολατίνων με κριτήριο τη χρήση του αλφάβητου καταγρα-
φής της βλαχικής γλώσσας. Στην πραγματικότητα, η ελληνική πλευρά έχει επίγνωση των 
ορίων της επιχειρηματολογίας της και εντείνει την εκπαιδευτική-αφομοιωτική πολιτική 
της με ένα σοβαρό εκπαιδευτικό δίκτυο στις βλαχόφωνες κοινότητες της Πελαγονίας. Τα 
αποτελέσματα δικαιώνουν τη πολιτική αυτή.

γ) Παράγοντες που επηρεάζουν την κοινωνική επίγνωση των Βλάχων της Πελαγονίας
Είναι προφανές ότι η όποια ερμηνεία αναφορικά με τους παράγοντες που επηρε-

άζουν στην περίπτωση των Βλάχων της Πελαγονίας την κοινωνική τους επίγνωση 
κατά την περίοδο του εθνικισμού, πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις σχέσεις εξουσίας 
που διαμορφώνονται στο πλαίσιο των θεσμικά αναγνωρισμένων εκείνη την περίοδο 
κοινοτήτων όπως  διαμορφώνεται από τους Εθνικούς Κανονισμούς που ψηφίζονται  
και εφαρμόζονται μετά από το 1860 στο πλαίσιο των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων. 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες δημιουργούνται στην Πελαγονία οι προϋποθέσεις συ-

35 Αρχείο Γ. Αδάμου, ΑΥΕ, ό.π., 6.5.1870. Μεγαρόβου, Τουρνόβου, Κλεισούρας και Γκοπεσίου
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γκρότησης μιας ηγεμονικής ελίτ προερχόμενης από τα μεσαία κοινωνικά στρώματα, 
τα οποία αποτελούνται  κυρίως από Βλάχους που κατοικούν σε αστικά/ ημιαστικά 
κέντρα της Πελαγονίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά την ψήφιση των Εθνικών 
Κανονισμών, την επαρχία της Πελαγονίας εκπροσώπησε ο εκ Κρουσόβου Κ. Νιτσιώ-
τας, μέλος ισχυρής οικογένειας εμπόρων.36  Η ηγεμονική ελίτ που διαμορφώνεται σε 
περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβάνει  εγγράμματους αστούς Βλάχους που 
βγαίνουν από τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα των κέντρων της Πελαγονίας, και 
αντλεί  την νομιμότητά της από τη σχέση της με το Πατριαρχείο, την εξουσία της από 
τον πλούτο που έχει συσσωρεύσει, αλλά και από την πολιτική της δράση στο πλαίσιο 
των τοπικών κοινοτήτων όπου αυτή αναλαμβάνει διαμεσολαβητικό ρόλο στο επίπεδο 
της διαχείρισης των κρίσεων, σε συνεργασία με τις κεντρικές ελίτ (Πατριαρχείο, Ελ-
ληνικό Προξενείο). Η ιδεολογία της συγκεκριμένης ελίτ σχετίζεται με την υιοθέτηση 
ενός ιδιαίτερου συστήματος αξιών τέτοιου που υπαγορεύει στα μέλη της ομάδας τη 
διαρκή εμπλοκή τους σε ένα δίκτυο ενώσεων ή ιδρυμάτων, την προσφορά δωρεών 
με αντίτιμο το κοινωνικό κύρος ή την υστεροφημία και την επίδοσή τους  σε γαμή-
λιες στρατηγικές στο πλαίσιο της ενδογαμίας με σκοπό να ενισχυθεί η συνοχή της 
ομάδας. Οι παράγοντες αυτοί δημιουργούσαν στους Βλάχους τις προϋποθέσεις για 
τη διαμόρφωση μιας υψηλής κοινωνικής εικόνας για τον εαυτό τους και την ομάδα 
στην οποία ανήκαν. 37

Όσοι από τους Βλάχους της Πελαγονίας δεν εντάχθηκαν στα τοπικά δίκτυα εξου-
σίας της Εκκλησίας και της ελληνικής εκπαίδευσης  διαμόρφωσαν μια βλαχική ελίτ, 
και μια ξεχωριστή βλαχική ταυτότητα. Σε αντίθεση όμως με την νομιμοποιημένη ελίτ 
των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων της Πελαγονίας, η βλαχική ελίτ δεν είχε ούτε την 
αναγκαία συνοχή, ούτε τον βαθμό νομιμοποίησης που απαιτούνταν για την προσέλ-
κυση μεγάλου μέρους της βλαχικής εθνοτικής ομάδας.

Συμπερασματικά τονίζουμε ότι οι Βλάχοι των αστικών κέντρων της Πελαγονίας, 
επιβεβαιώνοντας και τη θεωρία του Barth, διαμορφώνουν την κοινωνική/εθνοτική ή 
πολιτισμική τους ταυτότητα με βάση τόσο την αντίληψή τους για τη θέση τους έναντι 
των άλλων μελών των κοινοτήτων αυτών, όσο και την αντίληψη των άλλων κοινω-
νικών ομάδων του περιβάλλοντος για τη θέση των Βλάχων στην κοινωνική ιεραρχία. 

36 Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου Ακαδημαϊκού, Οι Γενικοί Κανονισμοί του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
επί τη βάσει του κώδικος ΤΕ του Πατριαρχικού Αρχειοφυλακείου σύμφωνα με τα Πρακτικά Εθνοσυνελεύ-
σεως 1858-1860, επιστημονική ανακοίνωσις αυτού γενομένη εν τη συνεδρία της 25ης Μαΐου 1946, σ. 7 και 
Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Το Κρούσοβο, σ. 70 υπ. 78.

37 Τ. Kahl, Για την ταυτότητα των Βλάχων, σ.32.
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Οι αντιλήψεις αυτές κατά τον Druckman38 εμπεριέχουν συναισθήματα, αξίες, στά-
σεις και προσανατολισμούς,39 τα οποία παράλληλα με τα ζητήματα της γλώσσας,40 
της θρησκείας41 και της παράδοσης διαμορφώνουν μια κοινοτική/εθνοτική ή πολιτι-
σμική ταυτότητα που διακρίνεται, σύμφωνα με την τυπολογία του Don Handelman 
που προαναφέραμε, από υψηλό βαθμό οργανωτικής σημασίας της εθνοτικότητας και 
κατά συνέπεια υψηλό βαθμό εθνοτικής ενσωμάτωσης.  

3. 2.  Οι συνέπειες του εθνικισμού στη διαμόρφωση και διχοτόμηση της εθνο-
τικής Βλαχικής κοινότητας 

H περιοδοποίηση της έξαρσης του εθνικισμού ανάμεσα στην Ελλάδα και στη 
Ρουμανία με πεδίο εστίασης την Πελαγονία και τους Βλάχους έχει ως εξής:

α) Η περίοδος της εμφάνισης βλαχικών σχολείων (1860-1879): Την  πρώτη περί-
οδο ο ρουμανικός εθνικισμός χρησιμοποίησε ως εργαλείο τη βλαχική γλώσσα και 
προσπάθησε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη σχολικού δικτύου.42 
Το γεγονός δεν ερμηνεύτηκε από τους Έλληνες Προξένους στο ιδεολογικό πλαίσιο του 
εθνικισμού, με αποτέλεσμα να υποτιμηθεί. Ο ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1878  και η 
παρουσία της Ρουμανίας στο πλευρό των Ρώσων, εξέθρεψαν τις φιλόδοξες βλέψεις των 
εθνικιστικών ρουμανικών κύ κλων και εγκαινίασαν μια έντονη διαμάχη ανάμεσα στην 
Ελλάδα και τη Ρουμανία για την κηδεμονία των Βλάχων της Πελαγονίας στο πλαίσιο 
της οποίας ο σχολικός μηχανισμός μετασχηματίστηκε σε παράγοντα διαμόρφωσης 
εθνικών ταυτοτήτων.

β) Η περίοδος  υιοθέτησης του στόχου του εκρουμανισμού της Μακεδονίας (1879-1884): 
Την περίοδο αυτή  είχαν διαμορφωθεί δύο τάσεις στους κόλπους των ρουμάνων εθνικι-
στών: η πρώτη απέβλεπε στην προσάρτηση των Βλάχων της Πελαγονίας στη Ρουμανία 
για να επιτευχθεί η εκπλήρωση της υψηλής αποστολής του ρουμανικού εθνικισμού και 
η κυριαρχία των Ρουμάνων στην Ανατολή μέσα από τη σύσταση την άνοι ξη του 1879 

38 D. Druckman, «Social psychological aspects of Nationalism» στο J. Comanoff and P. Stern (eds), 
Perspectives on Nationalism and War, Amsterdam 1995, σ. 47-98.

39 D. Druckman, Social psychological aspects of Nationalism, σ. 68.
40 H. Exertzoglou, «Shifting boundaries: language communities and the ‘non speaking Greeks’», His-

torein, 1999 τεύχος 1, σ. 75-92. Για το ρόλο της γλώσσας ως πολιτισμικού φαινομένου στη δημιουργία της 
αυτοσυνείδησης και της ταυτότητας αλλά και την πολιτικοποίηση της γλώσσας στο πλαίσιο του έθνους-
κράτους βλ. Δ. Μιχαήλ,  ό.π., σ. 45-54.

41 Για το ζήτημα της θρησκείας σε σχέση με την εθνοτικότητα και τον εθνικισμό βλ. Δ.. Μιχαήλ ό. 
π., σ. 55-65.

42 Αρχείο Γ. Αδάμου ,  ΑΥΕ,  872-1877,  3  Εκπαιδευτικά.  Ρουμανική  προπαγάνδα,  Προξενείον 
Βιτωλίων . 
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ενός κομιτάτου το οποίο απέβλεπε στον εκρουμανισμό της Μακεδονίας.43 Αντίθετα με 
την πρώτη τάση η δεύτερη απέβλεπε στην ανάπτυξη των σχολείων της βλαχικής γλώσ-
σας στην Πελαγονία, με σκοπό την  ανάπτυξη ρουμανικής εθνοτικής συνείδησης στους 
βλαχικούς πληθυσμούς. Στο πλαίσιο αυτό η αντιπαράθεση στο εκπαιδευτικό αλλά και 
στο συμβολικό πεδίο εντάθηκε. 

γ) Η περίοδος της ρουμανο-αλβανικής συσπείρωσης (1885-1892): Η τρίτη περίοδος 
αρχίζει το 1885 με τη σύσταση του ρουμανικού Συλλόγου Lumina και του αλβανικού 
Συλλόγου Drita, ενώ το 1887 γίνεται η συγχώνευση του μακεδονο-ρουμανικού Συλλό-
γου με τον αλβανικό, σε σύλλογο με τίτλο Ρουμάνο-αλβανομακεδονικός Σύλλογος, 

44 με βάση το ιδεολόγημα που σχετιζόταν με την κοινή πελασγική καταγωγή των δύο 
λαών (Αλβανών και Ρουμάνων). Με την παράλληλη δράση των δύο Συλλό γων τέθη-
καν οι βάσεις για την άσκηση εποπτείας της βλαχικής εκπαίδευσης από έναν επίσημο 
κεντρι κό φορέα. Σήμερα όμως θεωρείται δεδομένο ότι η ταύτιση με το αλβανικό στοι-
χείο δεν συνέβαλε θετικά στην καλλιέργεια της εθνοτικής συνείδησης των Βλάχων.

δ) Η περίοδος της διεθνοποίησης του βλαχικού ζητήματος (1893-1903): Τα κύρια 
χαρακτηριστικά της νέας περιόδου του βλαχικού ζητήματος ήταν η σύμπλευση των 
ρουμανικών με τα αυστριακά κυρίως συμφέροντα στην περιοχή 45 η οποία  οφειλόταν 
στην αντίθεση τόσο της Ρουμανίας όσο και της Αυστρίας στην ενσωμάτωση της Βεσσα-
ραβίας από τη Ρωσία. Η  κυοφορούμενη λοιπόν μέσα στο κλίμα της ρουμανο-αυστριακής 
συνύπαρξης απεμπλοκή των ορθοδόξων Ρουμάνων από το Πατριαρχείο θεωρείται ότι 
μείωσε τους ρουμανίζοντες Βλάχους παρά τους αύξησε, αφού οι παραδοσιακοί βλαχι-
κοί πληθυσμοί δεν συγκατατέθηκαν στην αποκοπή από την πνευματική παράδοση του 
Πατριαρχείου.

ε) Η περίοδος της αναγνώρισης βλαχικής κοινότητας (1903-1905): Μετά το θά-
νατο του Μαργαρίτη το 1903  επικράτησε από τη μια στους κόλπους της φιλελεύθερης 
Κυβέρνηση της Ρουμανίας η άποψη πως προείχε η εκκλησιαστική χειραφέτηση των 
ρουμανιζόντων του μακεδονικού χώρου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο  και από 
την άλλη  στους κόλπους της συντηρητικής αντιπολίτευσης στη Ρουμανία η τάση 
της πρόταξης των εθνικιστι κών διεκδικήσεων στην περιοχή. Ο σουλτανικός ιραδές της 
25.5.1905 υπογεγραμμένος από το Σουλ τάνο Αβδούλ Χαμίτιγιε 46 νομιμοποίησε την 

43 Αρχείο Γ. Αδάμου ΑΥΕ 1879 99/1,2, Αναφοραί προξενικών αρχών περί του βλαχισμού, Αρχείον Α, 
Προξενείον Ρουμανίας προς ΥΠΕΞ , αρ. πρ. 522/8.6.1879

44 Αρχείο Γ, Αδάμου, ΑΥΕ, Αρχείο Β’ Κων/λεως Πρεσβεία, αλβανορουμανικά, αρ. πρ. 16/5.1.1887.
45 Αρχείο Γ. Αδάμου, ΑΥΕ, Αρχ. Β’, Προξενείο Μακεδονίας-Κρήτης, 9.6.1893, αρ. πρ. 385, και  ΑΥΕ, 

Αρχ. Β’, Προξενεία  Ηπείρου,  Αλβανίας, αρ.  πρ.  469/9.5.1895).
46 Α. Ανθεμίδης. Οι Βλάχοι της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 137.
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αναγνώ ριση βλαχικής κοινότητας και δημιούργησε θεσμικές προϋποθέσεις για την επί-
σημη προσχώρηση μέρους των Βλάχων της Πελαγονίας σε αυτήν. 

στ) Η  περίοδος της κρίσης στις ελληνορουμανικές διπλωματικές σχέσεις (1905-
1912): Στη διαδικασία της  κρίσης των ελληνο-ρουμανικών διπλωματικών σχέσεων τα 
οικονομικά κίνητρα, συγκαλύπτονταν και προβάλλονταν τα γλωσσικά, τα θρησκευτικά 
και τα πολιτισμικά αίτια. Στο πλαίσιο της σύγκρουσης η Πύλη ασκούσε διαιτητικό 
ρόλο, πολιτική που συνεχίστηκε κατά την επανάσταση των Νεότουρκων και οδήγησε στο 
συνέδριο των ρουμανικών κοινοτήτων.

Όπως καθίσταται φανερό από όσα προαναφέρθηκαν η ιστορική συγκυρία του 
εθνικισμού συνέβαλε καθοριστικά σε αυτό που ο Barth προσδιόρισε ως διχοτόμη-
ση των εθνοτικών ομάδων. Το ζήτημα της βλαχικής γλώσσας πολιτικοποιήθηκε και 
συνδέθηκε με το θέμα της βλαχικής εθνοτικής ταυτότητας οδηγώντας τμήμα της κοι-
νότητας προς τη ρουμανική πλευρά, ενώ από την άλλη οι θρησκευτικοί δεσμοί με 
το Πατριαρχείο ενίσχυαν την κοινωνική συνοχή, ταυτότητα και αλληλεγγύη σε ένα 
άλλο νοητό πλαίσιο και έστρεψαν ένα άλλο τμήμα της βλαχικής κοινότητας προς την 
ελληνική πλευρά. 

3.3 Μνήμη και Ταυτότητα: Ο ρόλος της εκπαίδευσης των Βλάχων την εποχή 
του εθνικισμού 

Κάθε έθνος χρησιμοποιεί έννοιες και μνήμες του παρελθόντος ώστε να οικοδομή-
σει το μέλλον του και να διακηρύξει την ‘μοναδικότητα’ και ‘αυθεντικότητά’ του.47 
Η αναζήτηση της ‘αυθεντικότητας’ από τους εθνικιστές, διαδικασία που εκφράστηκε 
με ένα κοινό στυλ σε όλα τα μέρη του κόσμου, ουσιαστικά ήταν μια προσπάθεια δι-
ατήρησης των πολιτισμικών ορίων (boundaries) ανάμεσα στις διάφορες ομάδες μέσα 
από αυθαίρετες διαχωριστικές γραμμές. Ο Anderson ισχυρίζεται πως το σημαντικό 
περιεχόμενο αυτής της διαδικασίας «είναι μια νέα μορφή κρατικής εξουσίας και μια 
πολιτική που βασίζεται κατά κάποιον τρόπο στη μαζική συμμετοχή»,48 καθώς και 
στις σχέσεις αγοράς, κράτους και εκπαίδευσης, που δημιούργησαν «νέες εμπειρίες 
για το χρόνο και την κοινότητα».49 Η ‘ταυτότητα’ και η αίσθηση του ‘ανήκειν’ είναι 
τα κοινά χαρακτηριστικά που μοιράζονται οι διαφορετικές εθνικιστικές ιδεολογίες. Η 
μορφοποίηση της αυτοσυνείδησης συνδέεται με την αίσθηση του να ανήκεις σε μια 
συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα ή έθνος, καθώς δημιουργεί αισθήματα ενότητας και 

47 Δ. Μιχαήλ, ό.π., σ. 46-47.
48 B. Anderson, Imagined Communities, σ. 19.
49 J. Spencer, Writing Within, Current Anthropology 31 (1990), σ. 283-300.
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ομοιότητας. Η εκπαίδευση, ως ιδεολογικός μηχανισμός του κράτους, γίνεται το μέσο 
για την καλλιέργεια της αίσθησης του ‘ανήκειν’ στην ίδια εθνική κοινότητα μέσα 
από την δημιουργία σε διαφορετικές εθνοτικές ομάδες κοινής συλλογικής μνήμης. 
Έτσι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για επαναδιαπραγμάτευση του παρελθόντος, 
με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του παρόντος και του μέλλοντος όπως το 
οραματίζονται οι εθνικιστές.50 Για την περίπτωση των Βλάχων ο ρόλος της εκπαί-
δευσης υπήρξε καθοριστικός. Ο Danforth αναφέρει ότι η πολιτική του εξελληνισμού 
προσπάθησε να εντάξει όλες αυτές τις εθνοτικές κατηγορίες στην εθνική κατηγορία 
των ‘Ελλήνων’ ώστε να τις ενσωματώσει πλήρως στο ελληνικό εθνικό κράτος και 
υπήρξε επιτυχής για την περίπτωση των προσφύγων, των Βλάχων, των Αρβανιτών 
και των ελληνόφωνων ντόπιων Μακεδόνων.51 Συγκεκριμένα για την περίπτωση των 
Βλάχων της Πελαγονίας θα επιχειρήσουμε μια σύγκριση ανάμεσα στα δεδομένα της 
ελληνικής και της ρουμανικής εκπαίδευσης εντοπίζοντας τα ιδιαίτερου ενδιαφέρο-
ντος σημεία τους.   

Επισημαίνεται ότι τόσο το ελληνικό κράτος όσο και το ρουμανικό έστηναν σχο-
λεία στις ίδιες περιοχές. Τα κυριότερα κέντρα της ελληνικής παιδείας στα οποία λει-
τουργούσαν σχολεία εκμάθησης των ελληνικών γραμμάτων ήταν το Μοναστήρι, το 
Κρούσοβο,52 το Τύρνοβο, το Μεγάροβο, η Νιζόπολη. Αλλά από το 1864/65, οπότε και 
ιδρύθηκε το πρώτο ρουμανικό53 σχολείο στο Τύρνοβο της περιοχής Μοναστηρίου, ως 
το 1885 εκτός από την ελληνική και η ρουμανική παι δεία είχε διεισδύσει στο Μοναστή-
ρι αλλά και στη Νιζόπολη, στο Τύρνοβο, στο Μεγάροβο, στη Μηλόβιστα, στο Γκόπεσι 
και στο Κρούσοβο. Στις πόλεις μάλιστα λειτουργούσαν και ρουμανικά γυμνάσια ενώ στη 
Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε Εμπορική Σχολή.54

Οι λόγοι οι οποίοι κατά την κρίση μας  καθόρισαν την προτίμηση των Βλάχων 
για την ελληνική παιδεία θα πρέπει να αναζητηθούν στις εξής παραμέτρους: α) στη 
σημαντική καθυστέρηση ως προς τη σύσταση των ρουμανικών σχολείων σε σχέση 
με τα ελληνικά. Έτσι ενώ η ελληνική εκπαίδευση ανάμεσα στους Βλάχους της Πε-
λαγονίας έχει πραγματοποιήσει εξαιρετική πρόοδο ήδη από το 1830,55 η δημιουργία 

50 Z. Λε Γκοφ, Ιστορία και μνήμη, Αθήνα 1998.
51 L. Danforth, Η Μακεδονική Διαμάχη: Ο εθνικισμός σε έναν υπερεθνικό κόσμο, Αθήνα 1999, σ. 79.
52 Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Το Κρούσοβο, σ. 90. 
53 Ο Τ. Kahl αναφέρει ότι «η δημοφιλής αναφορά σε βλαχικά σχολεία δεν ανταποκρίνεται στην πραγ-

ματικότητα, αφού επρόκειτο για ρουμανικά σχολεία», στο Για την ταυτότητα των Βλάχων, σ. 31. 
54 T. Kahl, Για την ταυτότητα των Βλάχων, σ. 31.
55 Μ. Παρανίκας, Σχεδίασμα περί της εν τω έθνει καταστάσεως των γραμμάτων από αλώσεως Κωνστα-

ντινουπόλεως μέχρι τής ενεστώσης εκατονταετηρίδας, Κωνσταντινού πολις 1867, σ. 601. Γ. Αντωνιάδης, «Το 
θρυλικό Μοναστήρι», ΜΠΣ 1949, σ. 67-68. Λ.Π.Π. «Ολίγαι στατιστικαί πληροφορίαι εκ Μονα στηρίου», ΜΗΠΣ 
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ρουμανικής εκπαίδευσης ξεκίνησε αργότερα και συγκεκριμένα την περίοδο 1860-
1870,56 β) στην αδυναμία της ρουμανικής εκπαίδευσης να ι δρύσει ως το 1885 πυκνό 
δίκτυο σχολείων θηλέων, στην μειωμένη προ σοχή που επέδειξε στην ίδρυση νηπιαγω-
γείων, στην παντελή έλλειψη ιερατικών ρουμανικών σχολείων και στην  αδυναμία της 
να στήσει έναν σταθερό και φερέγγυο μηχανισμό για την παραγωγή δασκάλων γ) στο 
γεγονός ότι η «πλειοψηφία του βλαχόφωνου πληθυσμού γνώριζε και την ελληνική ως 
δεύτερη γλώσσα και είχε συνδέσει τα συμφέροντα και τις προοπτικές της με την επι-
τυχημένη έκβαση της ελληνικής εθνικής υπόθεσης»57 και δ) στην αίγλη που ασκούσε 
ο ελληνικός ιστορικός μύθος με την αναγωγή του στην αρχαιότητα, γεγονός που έχει 
επανειλημμένα επισημανθεί βιβλιογραφικά.58 Η ένταξη σε αυτόν τον μύθο φαίνεται 
από τα υπάρχοντα ποσοτικά στοιχεία ότι θεωρήθηκε από τους Βλάχους της Πελαγονίας 
ως ιδιαίτερα ελκυστικό γεγονός .59

Συμπεράσματα

Η ιστορική συγκυρία του εθνικισμού συνέβαλε καθοριστικά σε αυτό που ο Barth 
προσδιόρισε ως διχοτόμηση των εθνοτικών ομάδων. Η ανάπτυξη μιας κοινής βλα-
χικής συνείδησης δεν επιτεύχθηκε καθότι, από τη μια οι θρησκευτικοί δεσμοί με το 
Πατριαρχείο ενίσχυαν την κοινωνική συνοχή, ταυτότητα και αλληλεγγύη στρέφοντας 
τμήμα της βλαχικής κοινότητας προς την ελληνική πλευρά, ενώ από την άλλη, το 

1908, σ. 174-175. Π. Τσάλλης, Το δοξασμένο Μοναστήρι ήτοι ιστορία της πατριωτικής δράσεως της πόλεως 
Μοναστηρίου και των περιχώρων από του έτους 1830-1903, Θεσσαλονίκη 1932. Α. Αρβανίτης, Η Μακεδονία 
εικονογραφημένη, Αθήναι 1909. Κ. Βαβούσκος,  Η συμβολή του ελληνισμού  της Πελαγονίας εις την ιστορίαν 
της Νεωτέρας Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 1959. Αθ. Γερομίχαλος, Η εθνική δράσις του Μητροπολίτου Πελαγονί-
ας Ιωακείμ Φορόπουλου και αι εκθέσεις αυτού, Θεσσαλονίκη 1968. Σ. Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτική και 
κοινωνική δραστηριότητα του Ελληνισμού τής Μακεδονίας κατά τον τελευταίο αιώνα τής Τουρκοκρατίας, 
Θεσσαλονίκη 1970, σ. 133, σ. 440. Αθ. Α. Αγγελόπουλου «Μετάφρασις, περίληψις και κριτική του βιβλίου 
του  Kriste Bitovski: Η δράσις της Μητροπόλεως Πελαγονίας, 1878-1912», Δελτίον Σλαβικής Βι βλιογραφίας, 
Ε’, 20, Θεσσαλονίκη 1968, σ. 1-55. Κ. Βακαλόπουλος,  Ο Βόρειος Ελληνισμός κατά την πρώιμη φάση 
του Μακεδονικού Αγώνα 1878-1894, Θεσσαλονίκη 1983, σ. 178.  Σ. Βούρη Εκπαίδευση και εθνικισμός στα 
Βαλκάνια. Η περίπτωση της Βορειοδυ τικής Μακεδονίας 1870-1904, Αθήνα 1992. Β. Γούναρης, Στις όχθες του 
Υδραγόρα, Αθήνα 2003. Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Ο Ελληνισμός του Μοναστηρίου Πελαγονίας. Κοινοτικός βίος 
και εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη 2003. 

56 Όπως τεκμηριώνεται από έμμεσες αναφορές του Προξένου Βιτωλίων προς το Ελληνικό Υπουργείο 
Εξωτερικών, είχαν ήδη συσταθεί το ρουμανικό σχολείο Τυρνόβου, πιθανότατα το 1864-1865, της Κλει-
σούρας, το 1868-1869, και του Γκοπεσίου, το 1868-1869.

57 Σ.  Βούρη, Εκπαίδευση και εθνικισμός στα Βαλκάνια, σ. 32-33. 
58 Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, ο ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών, Αθήνα 1987.
59 Σ. Βούρη, ό.π., σ.33. Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Ο Ελληνισμός του Μοναστηρίου Πελαγονίας.. Σ. Ηλιάδου-

Τάχου, Το Κρούσοβο πέρα από την ιστορία και τη μνήμη 1845-1903.
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ζήτημα της βλαχικής γλώσσας και η συγγένειά της με τη ρουμανική πολιτικοποιήθη-
κε, και αποτέλεσε μοχλό εθνικιστικών διεκδικήσεων από την πλευρά της Ρουμανίας 
οδηγώντας τμήμα της κοινότητας των Βλάχων προς τη ρουμανική πλευρά. Το βλά-
χικο μιλλέτ (ullah millet), η πρώτη επίσημη αναγνώριση των βλάχων ως επίσημη 
εθνοθρησκευτική ομάδα, απέκτησε σαφή πολιτικό χαρακτήρα που τους ταύτισε με τη 
ρουμανική πλευρά. Εκπροσωπούσε δηλαδή τους ρουμανίζοντες βλάχους. Οι ελληνί-
ζοντες (γραικομάνοι) εκπροσωπούνταν από την ελληνική πλευρά.

Οι Βλάχοι τελικά αφομοιώθηκαν από τα σύγχρονα έθνη-κράτη υιοθετώντας τις 
αντίστοιχες εθνικές ταυτότητες διατηρώντας παράλληλα μια ιδιαίτερη φυλετική/
τοπική ταυτότητα. Από αυτούς οι μεν γραικομάνοι ταυτίζονται με το νεοελληνικό 
έθνος-κράτος αρνούμενοι κάθε καθεστώς μειονότητας ή εθνοτικής διαφοροποίησης, 
οι δε ρουμανίζοντες, αποστασιοποιούνται από την Ελλάδα και παρουσιάζουν τη με-
γαλύτερη ταύτιση με το ρουμανικό έθνος-κράτος. Αναφέρονται δε και περιπτώσεις 
Αρμάνων, τόσο στην Ελλάδα όσο και αλλού, που προβάλουν ξεχωριστή εθνοτική 
συνείδηση, που ανάγεται στο βλαχικό μιλλέτ.60  

Sofhia Iliadou-Tahou & Domna Mihail

Summary

The paper examines the issue of identity construction among the Vlachs of the 
region of Pelagonia in the context of modern nation-state politics. It develops an ar-
gument which  conforms to Barth’s model on ethnic groups and boundaries, where 
‘culture’ is being displaced from the core of ethnic studies and the focus is made on 
the maintenance and consequences of ethnic boundaries of groups, as well as, the split 
of initially homogeneous groups to distinctive ethnic groups. We attempt to give a his-
torical perspective to ethnicity and explore how ethnic distinctions among the Vlachs 
emerged in the region of Pelagonia. We used part of the archive of the Ministry of 
Foreign Affairs that refers to the period of the Greek-Romanian rivalry (1860-1913). 
The role of the nationalistic ideologies (Greek and Romanian) and the politicization 
of religion and language, in the context of nation-state building, are examined in re-
lation to the ethnic identification of the Vlachs. We suggest that part of the Vlachs 
in Pelagonia have been identified with the Greek nation-state, rejecting any kind of 

60 T. Kahl, Για την ταυτότητα των Βλάχων,  σ. 43.
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minority or ethnically differentiated status, and another one has been rather identified 
with the Romanian nation-state. There are also some Vlachs who are manifesting a 
Vlach identity as a continuation of the Ullah Millet. 

 





Άννα Αγγελοπούλου

Παιδεία και εθνικό κίνημα στη Μακεδονία: 
Η περίπτωση του Κuzman Šapkarev (1834-1909)





Ο Κουζμάν Σαπκάρεφ (Kuzman Šapkarev) είναι ένας από τους φορείς του βουλ-
γαρικού εθνικού κινήματος στο σλαβόφωνο πληθυσμό της Μακεδονίας κατά το β 
μισό του 19ου αιώνα, λόγω της εκπαιδευτικής του δράσης αλλά και εξαιτίας του πο-
λυσέλιδου συγγραφικού του έργου. Το όνομά του όμως έχει συμπεριληφθεί και στις 
σελίδες της ιστοριογραφίας της ΠΓΔΜ, όπου αναγορεύτηκε ως μορφή της κίνησης 
της σλαβομακεδονικής εθνικής αφύπνισης, δηλαδή της πρώτης φάσης του λεγόμενου 
μακεδονικού εθνικού κινήματος1.

Έχοντας ως οδηγό κυρίως τα κείμενα του ίδιου, θα προσεγγίσουμε το έργο του, 
επειδή θεωρούμε ότι αυτή η ατομική περίπτωση είναι ενδεικτική ως προς δύο ιδιαίτε-
ρα ζητήματα: α) Το πρώτο ζήτημα αφορά τον τρόπο με τον οποίο η ιστοριογραφία της 
ΠΓΔΜ, η ύπαρξη της οποίας-όπως είναι γνωστό-οφείλεται σε πολιτικές αποφάσεις, 
διαχειρίστηκε την περίπτωση του Σαπκάρεφ, για να θεμελιώσει την εθνική ιδεολογία 
που κλήθηκε να υπηρετήσει. β) Το δεύτερο ζήτημα αφορά το πώς τίθεται σε λειτουρ-
γία η διαδικασία της αφύπνισης της εθνικής συνείδησης σε άτομα που είχαν ήδη 
αποδεχθεί κάποια από τα συστατικά στοιχεία-όπως ήταν για παράδειγμα, η παιδεία 
και θρησκευτική πίστη-τα οποία εκείνη την εποχή αποδίδονταν στην ελληνική εθνο-
πολιτισμική ταυτότητα.

Ο Σαπκάρεφ γεννήθηκε το 1834 σε προάστιο της Αχρίδας από φτωχούς αγράμ-
ματους γονείς, οι οποίοι, όπως ο ίδιος αναφέρει ήταν «βουλγαρικού γένους» και Χρι-
στιανοί Ορθόδοξοι2. Μολονότι αγαπούσε ιδιαίτερα τα γράμματα, ολοκλήρωσε την 

1  Για την  αναγόρευση του Σαπκάρεφ σε εκπρόσωπο της κίνησης της σλαβομακεδονικής εθνικής 
αφύπνισης (αναγέννησης), βλ. Bl. Koneski, Kon makedonskata prerodba. Makedonskite učebnici od 19 
vek (Προς τη μακεδονική αναγέννηση. Τα μακεδονικά εγχειρίδια από τον 19ο αιώνα), Skopje 1959, σ. 44-86 
(στο εξής Koneski, Kon makedonskata prerodba). Πρόκειται για ένα από τα πρώτα έργα της τότε επίσημης-
κρατικής «μακεδονικής» ιστοριογραφίας που επανεκδόθηκε από το Ίδρυμα Εθνικής Ιστορίας (Institut na 
Nacionalna Istorija) των Σκοπίων με σκοπό τη διαμόρφωση της «μακεδονικής» εθνικής ιδεολογίας. Για την 
πρώτη έκδοση του βιβλίου, βλ. Bl. Koneski, Makedonskite učebnici od 19 vek. Eden prilog kon istorijata 
na makedonskata prerodba (Τα μακεδονικά εγχειρίδια από τον 19ο αιώνα. Μία συμβολή στην ιστορία της 
μακεδονικής αναγέννησης), Skopje 1949. To βιβλίο εκδόθηκε και στα αγγλικά, βλ. Bl. Koneski, Towards 
the Macedonian renaissance. Macedonian text books of the ninettenth century, Skopje 1961.

2  Για τις πληροφορίες σχετικά με τη ζωή, την εκπαιδευτική δράση και το έργο του Σαπκάρεφ βλ. 
κυρίως το βιβλίο K. Šapkarev, Za Văzraždaneto na bălgarštinata v Makedonija. Materijali za istorijata na 
Văzraždaneto bălgarštinata v Makedonija ot 1854 do 1884. Neizdadeni zapiski i pisma (Για την Αναγέννηση 
του Βουλγαρισμού στη Μακεδονία. Υλικό για την ιστορία της Αναγέννησης του Βουλγαρισμού στη Μακεδονία 
από το 1854 έως το 1884. Ανέκδοτες σημειώσεις και επιστολές), εισαγωγή-επιμέλεια του P. Dinekov, Sofija 
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επίσημη εκπαίδευσή του μόνο στο τριτάξιο ελληνικό σχολείο της γενέτειράς του και 
δεν έλαβε ανώτερη παιδεία εξαιτίας της έλλειψης οικονομικών πόρων. Σημαντικό 
ρόλο στην κατάρτισή του είχε ο θείος του Γιαννάκης Στρέζοφ, γνωστός δάσκαλος 
στην περιφέρεια της Αχρίδας, στην επιρροή του οποίου οφείλεται η επιλογή του Σαπ-
κάρεφ να εργαστεί ως δάσκαλος. Το 1852-53 ύστερα από σύσταση του Στρέζοφ, πα-
ρακολούθησε την αλληλοδιδακτική μέθοδο διδασκαλίας στο ελληνικό σχολείο του 
Μοναστηρίου, κοντά στο δάσκαλο Αθ. Ανέστη, ο οποίος είχε τελειώσει το Διδασκα-
λείο στην Αθήνα. Στο Μοναστήρι γνώρισε και τους τότε δασκάλους της ελληνικής 
γλώσσας, τους αδελφούς Δημήτριο και Κωνσταντίνο Μιλαντίνοφ, γνωριμία που θα 
αποδειχθεί αργότερα καθοριστική για τη ζωή του3.

Στη συνέχεια ο Σαπκάρεφ δίδαξε ελληνικά στην Αχρίδα και από το 1856  έως 
το 1883 εργάστηκε ως δάσκαλος σε διάφορες πόλεις της Μακεδονίας. Από το 1884 
εγκαταστάθηκε στο βουλγαρικό κράτος όπου και έζησε έως το θάνατό του το 1909, 
δημοσιεύοντας μεγάλο αριθμό κειμένων4. Ανάμεσα σ’ αυτά ξεχωρίζουν κυρίως λαο-
γραφικές μελέτες, ενώ σημαντική  θεωρείται η καταγραφή και η συγκέντρωση βουλ-
γαρικών λαϊκών έργων (δημοτικών τραγουδιών, παροιμιών, προφορικών αφηγήσε-

1984 (στο εξής Šapkarev, Za Văzraždaneto na bălgarštinata v Makedonija). Το βιβλίο περιέχει μία εκτενή 
αυτοβιογραφία του Σαπκάρεφ, αλλά και άλλα κείμενα και επιστολές του ίδιου. Βλ. επίσης Α. Stoilov, 
Bălgarski knižovnici od Makedonija (Βούλγαροι λόγιοι από τη Μακεδονία), I (1704-1878), Sofija 1922, σ. 
73-76 (στο εξής Stoilov, Bălgarski knižovnici) και Iv. Snegarov, «Prinos kăm istorijata na prosvetnoto delo 
v Makedonija. Edna avtobiografija na K. Šapkarev ot 1864g.(Συμβολή στην ιστορία του εκπαιδευτικού έρ-
γου στη Μακεδονία. Μία αυτοβιογραφία του K. Σαπκάρεφ από το 1864)», Makedonski Pregled ΙΙΙ (1927), 
τεύχος 1, σ. 33-70 και τεύχος  2, σ. 25-61.

3 Οι αδελφοί Μιλαντίνοφ-ιδιαίτερα ο Δημήτριος- είχαν λάβει ελληνική παιδεία και είχαν διδάξει αρ-
χικά σε ελληνικά σχολεία. Θεωρούνται από τους πρώτους εκπροσώπους της βουλγαρικής εθνικής αφύ-
πνισης στη Μακεδονία. Η πρώτη γυναίκα του Σαπκάρεφ ήταν μία από τις κόρες του Δημητρίου. Ο ίδιος 
ο Σαπκάρεφ eξέδωσε στη Φιλιππούπολη μία βιογραφία των Μιλαντίνοφ, που αποτελεί σημαντική πηγή 
για τη δράση των δύο αδελφών. Βλ. Κ. Šapkarev, Materijali za životoopisanieto na bratja Miladinovi, 
Dimitrija i Konstantin (Υλικό για τη βιογραφία των αδελφών Μιλαντίνοφ, Δημητρίου και Κωνσταντίνου), 
Plovdiv 1884. Η βιογραφία αυτή έχει αναδημοσιευτεί συμπληρωμένη και στο Šapkarev, Za Văzraždaneto 
na bălgarštinata v Makedonija, σ. 375-453. Για το ρόλο των αδελφών Μιλαντίνοφ στη βουλγαρική εθνική 
αφύπνιση, βλ. ενδεικτικά P. Dinekov, Deloto na bratja Miladinovi (Το έργο των αδελφών Μιλαντίνοφ), 
Sofija 1961. N. Trajkov, Bratja Miladinovi. Prepiska (Αδελφοί Μιλαντίνοφ. Αλληλογραφία), Sofija 1964. 
Αντ.-Αιμιλ. Ταχιάος, Η εθνική αφύπνισις των Βουλγάρων και η εμφάνισις βουλγαρικής εθνικής κινήσεως 
εν Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1974 και του ιδίου, The Bulgarian National Awakening and its Spread into 
Macedonia, Thessaloniki 1990.

4  Για ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα με πλήρεις τίτλους των κυριοτέρων έργων και άρθρων του, 
βλ. N. Genčev, Kras. Daskalova (επιμέλεια), Βălgarskata Văzroždenska inteligencija. Enciklopedija (Η 
Βουλγαρική Διανόηση κατά την περίοδο της εθνικής αναγέννησης. Εγκυκλοπαίδεια), Sofija 1988, σ. 709-
710.
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ων, εθίμων, κ.ά.,) από τη Μακεδονία, τα οποία εξέδωσε σε μία πολύτομη Συλλογή 
(Sbornik) στη Σόφια την περίοδο 1891-18945.

Αναφέρουμε τα μέρη της τριακονταετούς εκπαιδευτικής θητείας του στη Μακε-
δονία6: Αχρίδα (1854-1856), Στρούγκα (1856-1859), επιστροφή πάλι στην Αχρίδα 
(1859-1861), Περλεπέ (1861-1865), Κιλκίς (1865-1872), πάλι στο Περλεπέ (1872), 
Μοναστήρι (1873-1874), πάλι στην Αχρίδα και τη Στρούγκα (1879), Θεσσαλονίκη 
(1880-1881), πάλι στο Κιλκίς (1881-1882) και λήξη της εκπαιδευτικής του θητεί-
ας στη Θεσσαλονίκη (1882-1883) όπου πρωτοστάτησε στην ίδρυση των Εξαρχικών 
ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλη7.

Ο ίδιος διακρίνει την εκπαιδευτική του θητεία σε τρεις περιόδους με κριτήριο 
τη γλώσσα της διδασκαλίας του: α) η «καθαρά ελληνική» περίοδος κατά την οποία 
δίδασκε μόνο στα ελληνικά (1854-1857), β) η «ανάμεικτη ή μεταβατική» περίοδος 
κατά την οποία άρχισε να διδάσκει στους σλαβόφωνους μαθητές του παράλληλα με 
την ελληνική γλώσσα και τη βουλγαρική (1857-1865) και γ) η «καθαρά βουλγαρική» 
περίοδος κατά την οποία χρησιμοποιούσε στη διδασκαλία του μόνο τη βουλγαρική 
γλώσσα (1865-1884)8.

Ο Σαπκάρεφ, όπως και οι περισσότεροι σλαβόφωνοι Μακεδόνες δάσκαλοι, που 
έγιναν φορείς της κίνησης της βουλγαρικής εθνικής αφύπνισης, της επονομαζόμενης 
βουλγαρικής εθνικής «αναγέννησης», σπούδασε στο σχολείο μόνο μία γλώσσα, την 

5 Ο σύντομος τίτλος αυτού του ογκώδους έργου: Κ. Α. Šapkarev, Sbornik ot bălgarski narodni 
umotvorenija (Συλλογή από βουλγαρικά δημοτικά έργα), I-III, Sofija 1891-1894. Η συλλογή αποτελείται 
από 3 μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από πέντε βιβλία, το δεύτερο μέρος από δύο βιβλία, το τρίτο 
μέρος από ένα βιβλίο. H συμβολή του αυτοδίδακτου Σαπκάρεφ στη βουλγαρική λαογραφία έχει θεωρηθεί 
πολύ σημαντική. Βλ. ενδεικτικά P. Dinekov, «Kuzman Šapkarev (Κουζμάν Σαπκάρεφ)», Meždu folklora 
i literatura. Kăm 1300 godišninata na bălgarskata dăržava (Μεταξύ λαογραφίας και λογοτεχνίας. Για την 
επέτειο των 1300 χρόνων του βουλγαρικού κράτους), Sofija 1978, σ. 397-423. Πρόκειται για βιογραφία 
του Σαπκάρεφ με έμφαση στο λαογραφικό του έργο. Προφανώς ο Σαπκάρεφ αφοσιώθηκε στη συλλογή 
λαογραφικού υλικού, ακολουθώντας το παράδειγμα του θείου του Γ. Στρέζοφ που είχε λαογραφικά ενδια-
φέροντα, αλλά και έχοντας ως πρότυπο τους αδελφούς Μιλαντίνοφ. Το 1861 είχε εκδοθεί  στο Ζάγκρεμπ 
η συλλογή των αδελφών Μιλαντίνοφ με τίτλο βουλγαρικά λαϊκά τραγούδια, με περιεχόμενο σλαβόφωνα 
δημοτικά τραγούδια που τα δύο αδέλφια είχαν συλλέξει κυρίως από τη Μακεδονία. Το έργο αυτό, το οποίο 
θεωρείται ένα από τα πρώτα έργα της βουλγαρικής λαογραφίας, έχει αντιμετωπισθεί από την ιστοριογρα-
φία των Σκοπίων ως «μακεδονικό».

6 Šapkarev, Za Văzraždaneto na bălgarštinata v Makedonija, σ. 8.
7 Για το ρόλο του Σαπκάρεφ στην ίδρυση του Εξαρχικού Γυμνασίου Αρρένων της Θεσσαλονίκης, 

βλ. Άννα Αγγελοπούλου, «Παιδεία και εθνικό κίνημα στα Βαλκάνια: μία προσέγγιση της περίπτωσης του 
Εξαρχικού Γυμνασίου Αρρένων Κύριλλος και Μεθόδιος της Θεσσαλονίκης (1880-1913)», Βαλκανικά Σύμ-
μεικτα 14-15 (2003-04), σ. 58-61.

8 Šapkarev, ό.π., σ. 155.



176 Άννα Αγγελοπούλου

ελληνική. Την περίοδο των νεανικών του χρόνων η κυριαρχία της ελληνικής γλώσ-
σας στην πνευματική (εκπαιδευτική-εκκλησιαστική) και οικονομική ζωή της Αχρίδας 
ήταν αναμφισβήτητη. Ο ίδιος σημειώνει χαρακτηριστικά: «στην εποχή μας δεν υπήρχε 
άνθρωπος που να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή στη βουλγαρική γλώσσα, εκτός από 
ελάχιστους που είχαν μάθει σε άλλα μέρη, όπως στα Σκόπια, στη Δίβρα, στο Πρίλεπ 
και αλλού...Στα 1850 υπήρχαν λίγοι, οι οποίοι διάβαζαν και έγραφαν βουλγαρικά. Όλα 
ως τότε ήταν στα ελληνικά: και τα σχολεία, και οι εκκλησίες, και τα μοναστήρια, και η 
μητρόπολη, και οι εμπορικοί λογαριασμοί και η αλληλογραφία, όλα ήταν στα ελληνικά 
ή χρησιμοποιούσαν το ελληνικό αλφάβητο. Τα ελληνικά σχολεία είχαν φτάσει σ’ ένα 
αρκετά υψηλό επίπεδο σύμφωνα με τα δεδομένα εκείνης της εποχής...»9. 

Με συγκίνηση επίσης θυμάται ότι η πρώτη γνωριμία του με τη σλαβική γραμμα-
τεία συνέβη τυχαία (γύρω στα 1855), όταν στην Αχρίδα είδε στα χέρια του δασκάλου 
Χρ. Ουζούνοφ (Hr. Uzunov) ένα «σερβικό αλφαβητάριο», το οποίο ήταν τυπωμένο 
σε τρεις παραλλαγές σλαβικών τυπογραφικών χαρακτήρων, σε «αστικά» σερβικά, 
σε χειρόγραφα σερβικά και σε εκκλησιαστικά σλαβικά. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι 
αργότερα κατέλαβε πως το εγχειρίδιο αυτό ήταν το «βουλγαρικό αλφαβητάριο του 
Ναϊντένοφ, τυπωμένο σε κάποιο σερβικό τυπογραφείο»10. Διαμέσου αυτού του βι-
βλίου έμαθε μόνος του τη σλαβική γραφή και ήλθε για πρώτη φορά σε επαφή με τη 
«γραπτή βουλγαρική μητρική γλώσσα», όπως ο ίδιος την ονομάζει. Σημειώνει επίσης 
ότι από τότε άρχισε να αναζητά και άλλα σλαβικά βιβλία, τα οποία όμως ήταν σπάνια 
στην περιοχή. Φαίνεται, όπως εξομολογείται, ότι δεν τον ενδιέφερε αν τα βιβλία ήταν 
βουλγαρικά ή σερβικά, του αρκούσε μόνο να είναι σλαβικά, γραμμένα με σλαβικό 
αλφάβητο11. 

Το γεγονός ότι ο Σαπκάρεφ παραδέχεται πως ένα «σερβικό» βιβλίο τον έφερε 
σε πρώτη επαφή με τη «γραπτή βουλγαρική μητρική γλώσσα», μπορεί να εξηγηθεί, 
αν λάβουμε υπόψη ότι εκείνη την πρώιμη περίοδο δεν είχε ακόμα διαμορφωθεί η 
επίσημη εκδοχή της νεότερης βουλγαρικής γλώσσας με βουλγαρικό αλφάβητο. Για 

9  Όταν ο Σαπκάρεφ σημειώνει «στην εποχή μας», εννοεί την περίοδο 1830-1850. Στο ίδιο χωρίο 
καταγράφει και τα ονόματα κάποιων κατοίκων της Αχρίδας (αναφέρει έξι ονόματα), οι οποίοι γύρω στα 
1830 είχαν μάθει σλαβική γραφή και ανάγνωση, δύο από αυτούς στη Σκόδρα, δύο στα Σκόπια, ένας σε 
μοναστήρι της Δίβρας και ένας στην Ερζεγοβίνη. Βλ.  ό.π., σ. 40.

10 Ό.π., σ. 66. Σύμφωνα με το μελετητή του έργου του Σαπκάρεφ Ντινέκοφ, πρόκειται για το «αλ-
φαβητάριο» του Χατζή Ναΐντεν Ιωάννοβιτς (H.Najden Ioanovič) που εκδόθηκε στο Βελιγράδι το 1849. Η 
πρώτη έκδοση έγινε στο Βουκουρέστι το 1846.

11  «...αναζητούσα άλλα σλαβικά βιβλία, βουλγαρικά ή σερβικά για μένα ήταν όλα το ίδιο, φτάνει 
να ήταν σλαβικά και γραμμένα με σλαβικό αλφάβητο, όμως δυστυχώς πουθενά δεν μπορούσα να βρω 
τέτοια...». Βλ. ό.π., σ. 67.
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αυτό το λόγο, οι πρώτοι λόγιοι και δάσκαλοι της βουλγαρικής εθνικής αφύπνισης 
χρησιμοποιούσαν για τη συγγραφή των βιβλίων τους τα γράμματα του αλφαβήτου 
της ελληνικής γλώσσας, της σερβικής, της ρωσικής και φυσικά της εκκλησιαστικής 
σλαβικής12.

Στα 1857, όταν ο Σαπκάρεφ εργαζόταν στο ελληνικό σχολείο της Στρούγκας, ο 
δάσκαλος Δημήτριος Μιλαντίνοφ του έστειλε από το Πρίλεπ 15 αντίτυπα βουλγα-
ρικών βιβλίων που χρησιμοποιούνταν ως σχολικά εγχειρίδια. Την επόμενη χρονιά 
ο Δημήτριος, που εργαζόταν πλέον ως δάσκαλος στο Κιλκίς, τον εφοδίασε και με 
άλλα βουλγαρικά αλφαβητάρια και εκκλησιαστικού περιεχομένου εγχειρίδια13.  Με 
τη βοήθεια αυτών των βιβλίων, ο αυτοδίδακτος στα σλαβικά Σαπκάρεφ άρχισε να 
διδάσκει στους σλαβόφωνους μαθητές του παράλληλα με την ελληνική και τη βουλ-
γαρική γλώσσα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επιρροή του Δημητρίου Μιλαντίνοφ, 
ο οποίος θεωρείται ως ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους της βουλγαρικής 
εθνικής αναγέννησης στη Μακεδονία, συνέβαλε καθοριστικά στον προσανατολισμό 
της ταυτότητας του Σαπκάρεφ σε σλαβοβουλγαρική. 

Επομένως, από όσα ήδη έχουν λεχθεί, διαφαίνεται ότι στη δεκαετία του 1850 άρ-
χισε η διαδικασία της σλαβοβουλγαρικής εθνικής αφύπνισης σε κάποιους Μακεδόνες 
σλαβόφωνους που αρχικά είχαν λάβει ελληνική παιδεία14. Οι κύριοι παράγοντες για 
την ανάπτυξη εθνικού κινήματος, οι οποίοι λειτουργούσαν ήδη από τις αρχές του 19ου 
αιώνα στις βουλγαρικές παροικίες της Οδησσού, του Βουκουρεστίου, της Βραΐλας, 
της Κωνσταντινούπολης και σε άλλα αστικά κέντρα των βορειοανατολικών βουλ-
γαρικών περιοχών άρχισαν να κινητοποιούνται και στη Μακεδονία: η ανάπτυξη του 

12  Για τις απόπειρες συγγραφής και έκδοσης βιβλίων από τους πρώτους λόγιους της βουλγαρικής 
εθνικής αφύπνισης, βλ. N. Načov, «Novobălgarskata kniga i pečatnoto delo u nas ot 1806 do 1877 (Το 
νεοβουλγαρικό βιβλίο και το τυπογραφικό έργο μας από το 1806 έως το 1877)», Sbornik na Bălgarskata 
Akademija na Naukite XV (1921), σ. 1-132 και A. Meininger, The formation of a nationalist bulgarian 
intelligentsia, 1835-1878, Michigan 1974, σ. 103-107.

13  Šapkarev, Za Văzraždaneto na bălgarštinata v Makedonija, σ. 74-75. Την περίοδο αυτή (1857-
1858) ο Δημήτριος Μιλαντίνοφ δίδασκε στο Πρίλεπ και στο Κιλκίς μαζί με τον τότε αφοσιωμένο μαθητή 
του και μετέπειτα σημαντικό λόγιο της βουλγαρικής εθνικής αναγέννησης, Ράικο Ζινζίφοφ. Ο Σαπκάρεφ 
αναφέρει αναλυτικά τα «βουλγαρικά» εγχειρίδια που του έστειλαν ο Μιλαντίνοφ και ο Ζινζίφοφ. Ανάμεσα 
σ’ αυτά τα βιβλία, τα περισσότερα από τα οποία είχαν θρησκευτικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβάνονται 
το «ελληνοβουλγαρικό αλφαβητάριο» και η «αγία ιστορία» του Παρθένιου Ζογκράφσκι, το «σλαβιανο-
ελληνικό» λεξικό και η «σλαβική χρηστομάθεια» του Νεόφυτου Ρίλσκι.

14  Ο Σαπκάρεφ υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο της ελληνικής γλώσσας για τη βουλγαρική εθνική  
αφύπνιση και παραδέχεται ότι σχεδόν όλοι οι εκπρόσωποι της βουλγαρικής εθνικής αναγέννησης στη Μα-
κεδονία είχαν αρχικά λάβει ελληνική παιδεία, ενώ πολλοί από αυτούς ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους σε 
ελληνικά εκπαιδευτικά κέντρα, όπως στα Γιάννενα και την Αθήνα. Βλ. Šapkarev, ό.π., σ. 44.
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εμπορίου και των αστικών κοινοτήτων, η διάδοση των ιδεών του Διαφωτισμού και 
του εθνικού ρομαντισμού μέσω κυρίως της ελληνικής παιδείας, η διακίνηση σλαβικών 
βιβλίων, η επιρροή των Ρώσων πανσλαβιστών, η εμφάνιση μίας ολιγομελούς ομάδας 
ντόπιων δασκάλων που θα αναλάμβαναν να διδάξουν τη γλώσσα του γένους τους, 
είναι κάποιοι από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην επέκταση του βουλγαρικού 
εθνικού κινήματος από το βορρά και την ανατολή, στο νότο και τη δύση, δηλαδή στη 
Μακεδονία. Το γεγονός ωστόσο ότι υπήρχαν ελάχιστοι δάσκαλοι με επαρκή γνώση 
της σλαβικής γραφής σε συνδυασμό με την έλλειψη των κατάλληλων σχολικών εγχει-
ριδίων καθυστερούσε την εξέλιξη της βουλγαρικής εθνικής αφύπνισης15. 

Το πρώτο στάδιο ασφαλώς αυτής της εξέλιξης ήταν η πολιτιστική αυτονόμηση 
από την κυριαρχία της ελληνικής γλώσσας και την εξουσία του Οικουμενικού Πατρι-
αρχείου. Την εποχή όμως αυτή δεν είχε ακόμα διαμορφωθεί η κοινή νεοβουλγαρική 
γλώσσα και δεν είχε οργανωθεί ένα ισχυρό εθνικό κέντρο εξουσίας που θα αναλάμ-
βανε να επιβάλει μία νόρμα ως κοινή λόγια γλώσσα για τη νέα εθνοπολιτισμική κοι-
νότητα. Οι λίγοι Βούλγαροι λόγιοι, πράγματι, δοκίμαζαν με δυσκολία να γράψουν 
για πρώτη φορά κείμενα στη γλώσσα του γένους τους, αναζητώντας τη στήριξη της 
εκκλησιαστικής σλαβικής ή άλλων ήδη καλλιεργημένων νέων σλαβικών γλωσσών 
όπως τα ρωσικά και τα σερβικά, και επιλέγοντας τα σλαβικά ιδιώματα του τόπου 
καταγωγής του16.  Ενώ από την άλλη πλευρά, κάποιοι νεοαφυπνισθέντες Βούλγαροι, 

15  Για την ανάπτυξη της βουλγαρικής εθνικής αφύπνισης και τη διάδοσή της και στη Μακεδονία 
βλ. ενδεικτικά: I. D. Šismanov, «Uvod v istorijata na Bălgarskoto Văzraždane (Εισαγωγή στην ιστορία 
της Βουλγαρικής Αναγέννησης)», Bălgaria 1000 godini, 927-1927 (Βουλγαρία 1000 χρόνια, 927-1927), 
Sofija 1930, σ. 279-319. Δ. Πετρόπουλος, Πνευματικές σχέσεις Ελλήνων και Βουλγάρων, Αθήνα, 1954. 
S. Radev, Makedonija i Bălgarskoto Văzraždane v XIX vek (Μακεδονία και η Βουλγαρική Αναγέννηση τον 
19ο αιώνα), Sofija 1927.  B. Penev, Istorija na novata bălgarska literatura v četiri toma (Ιστορία της νέας 
βουλγαρικής λογοτεχνίας σε τέσσερις τόμους), τόμος  2, Sofija 1977, σ. 60-101. Α. Aleksieva, «Grăckata 
prosveta i formiraneto na bălgarskata văzroždenska inteligencia (Η ελληνική εκπαίδευση και η διαμόρφω-
ση της διανόησης της βουλγαρικής αναγέννησης», Studia Balkanica 14 (1979), σ. 209-232. N. Danova, 
«Kăm văprosa za roljata na Grăckoto prosveštenie v procesa na formiraneto na bălgarskata văzroždenska 
ideologija. Adamadios Korais i bălgarite (Για το ζήτημα του ρόλου του Ελληνικού διαφωτισμού στη δι-
αδικασία της διαμόρφωσης της ιδεολογίας της βουλγαρικής αναγέννησης. Ο Αδαμάντιος Κοραής και οι 
Βούλγαροι», Studia Balkanica 18 (1985), σ. 41-70. M. Pundeff, Bulgaria in American perspective, Sofija 
1993, σ. 9-19.  Ν. Genčev, Bălgarskoto Văzraždane (Η Βουλγαρική Αναγέννηση), Sofija 1995. Σπ. Σφέτας, 
Η διαμόρφωση της σλαβομακεδονικής ταυτότητας. Μία επώδυνη διαδικασία, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 17-34 
(στο εξής Σφέτας, Η διαμόρφωση της σλαβομακεδονικής ταυτότητας). Γ. Κατσόβσκα-Μαλιγκούδη, Οι Σλά-
βοι των Βαλκανίων. Εισαγωγή στην ιστορία και τον πολιτισμό τους, Αθήνα 2004, σ. 315-325. 

16  Ο Ιβάν Μπογκόροφ (το ελληνικό του όνομα ήταν Ιωάννης Βογορίδης), ο οποίος είχε ελληνική 
παιδεία και είχε εκδώσει το 1846 την πρώτη βουλγαρική εφημερίδα, αναφέρει χαρακτηριστικά: «στη ση-
μερινή εποχή το πιο εύκολο και το πιο δύσκολο πράγμα είναι να γράψει κάποιος στη βουλγαρική γλώσσα». 
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που αρχικά είχαν λάβει ελληνική παιδεία, αναγκάζονταν να γράφουν για τα «σλα-
βοβουλγαρικά» αισθήματά τους, χρησιμοποιώντας τους χαρακτήρες του ελληνικού 
αλφαβήτου17. 

Επικρατούσε λοιπόν μία κατάσταση γλωσσικής «ακαταστασίας» και σύγχυσης, 
που επέτρεπε διάφορες απόπειρες και πειραματισμούς γραφής στα τοπικά σλαβικά 
ιδιώματα της προφορικής ομιλίας των συγγραφέων. Αντιμέτωπος με τις δυσκολίες 
του βουλγαρικού γλωσσικού ζητήματος και την έλλειψη κατάλληλων σχολικών εγ-
χειριδίων ήλθε και ο Σαπκάρεφ. Στα 1866-67, όταν αυτός ήταν δάσκαλος στο Κιλκίς 
και έχοντας εμπειρία των εκπαιδευτικών αναγκών και ελλείψεων, άρχισε να συγ-
γράφει εγχειρίδια σε γλώσσα που θα κατανοούσαν πιο εύκολα οι αρχάριοι μαθητές 
του18. Η απόπειρα συγγραφής είχε ως αποτέλεσμα τη σύνταξη οκτώ βιβλίων, στα 
οποία περιλαμβάνονται ένα «Βουλγαρικό Αλφαβητάριο ή αλληλοδιδακτικοί πίνα-
κες-Μέρος Πρώτο», ένα «Μεγάλο Βουλγαρικό Αναγνωστικό ή Δεύτερο μέρος του 
Βουλγαρικού Αλφαβηταρίου», μία «Σύντομη Ιερή Ιστορία από την Παλαιά και Καινή 
Διαθήκη», μία «Συνοπτική Γεωγραφία», ένα βιβλίο με «Στοιχειώδεις Γνώσεις για 
Μικρά Παιδιά» και δύο συλλογές εκκλησιαστικών κειμένων για την κατήχηση και 
τη θρησκευτική αγωγή των μικρών μαθητών. Τα πέντε από αυτά τυπώθηκαν το 1868 
στην Κωνσταντινούπολη, στο τυπογραφείο της βουλγαρικής εφημερίδας «Μακεδο-

Βλ. M. Pundeff, ό.π., σ. 19.
17  Ένα παράδειγμα αποτελεί ο Δημήτριος Μιλαντίνοφ, ο οποίος χρησιμοποιούσε το ελληνικό αλφά-

βητο για να γράψει στη σλαβική μητρική του γλώσσα. Ο μαθητής και βιογράφος του Δημητρίου, ο Βούλγα-
ρος λόγιος και ποιητής Ράικο Ζινζίφοφ, διέσωσε μία επιστολή του δασκάλου του προς τους ομογενείς του, 
κατοίκους του Κιλκίς, στην οποία απολογείται:  «…Πόσο ντρέπομαι, που σας εκφράζω τα σλαβικά μου 
αισθήματα στα ελληνικά, γιατί πρόσφατα άρχισα να διαβάζω, να γράφω και να καταλαβαίνω τη σλαβική 
γλώσσα…». Βλ. Rajko Žinzifov, Săčinenja (Άπαντα), εισαγωγή-επιμέλεια D. Lekov, Sofija 1969, σ. 197-
198. Την περίοδο 1850-1878 δημοσιεύονταν στις βουλγαρικές εφημερίδες της Κωνσταντινούπολης άρθρα 
γραμμένα με το ελληνικό αλφάβητο. Για τα βουλγαρικά κείμενα που γράφονταν με χαρακτήρες του ελλη-
νικού αλφαβήτου, βλ. ενδεικτικά: Μ. Stojanov, Bălgarska Văzroždenska knižnina. Analitičen repertoar na 
bălgarskite knigi i periodični izdanija 1806-1879 (Γραμματολογία της βουλγαρικής αναγέννησης. Αναλυτική 
καταγραφή των βουλγαρικών βιβλίων και των εκδόσεων των περιοδικών, 1806-1879), I, Sofija 1957, σ. 
438.  Χ. Κ. Παπαστάθης, «Τα πρώτα ελληνικά τυπογραφεία της Θεσσαλονίκης», Μακεδονικά 8 (1968), σ. 
249. A. Vaillant, «Lettres de Nivica et de Turija», Revue des Ètudes Slaves IV (1969), 1-4, σ. 53-65.

18  «...Στα 1866-1867 επειδή υπήρχε μεγάλη έλλειψη από σχολικά βιβλία, αποφάσισα να ετοιμάσω 
μια σειρά των πιο απαραίτητων σχολικών εγχειριδίων για αρχάριους μαθητές. Γρήγορα ετοίμασα πέντε 
βιβλία με την τότε μέθοδο των Γκρούεφ-Ντάνοφ...Τα βιβλία εκδόθηκαν από το τυπογραφείο το Φεβρουά-
ριο του 1868 σε ιδίωμα πιο κατανοητό για Μακεδόνες Βουλγάρους. Συντάκτης Ένας Μακεδόνας, στην 
Κωνσταντινούπολη, στο τυπογραφείο της εφημερίδας Μακεδονία, 1868...». Ο Σαπκάρεφ, προφανώς εκ 
παραδρομής αλλά και ίσως επειδή το έκτο εγχειρίδιο τυπώθηκε το 1869 σε άλλο τυπογραφείο της Κων-
σταντινούπολης, μιλάει για την έκδοση πέντε βιβλίων, ενώ αμέσως παρακάτω αναφέρει τους τίτλους έξι 
εγχειριδίων. Βλ. Šapkarev, Za Văzraždaneto na bălgarštinata v Makedonija, σ. 206-207.
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νία», αρχισυντάκτης της οποίας ήταν ο γνωστός Βούλγαρος λόγιος Πέτκο Σλαβέικοφ, 
δύο ακόμα τυπώθηκαν επίσης στην Κων/πολη το 1869 και το 1870, ενώ το τελευταίο 
εγχειρίδιο-αλφαβητάριο με τον τίτλο «Μητρική Γλώσσα» τυπώθηκε το 1874 στη 
Θεσσαλονίκη19. 

Στον τίτλο των πρώτων εγχειριδίων του 1868 δηλώνεται ότι τα βιβλία είναι γραμ-
μένα σε «ιδίωμα πιο κατανοητό για τους Μακεδόνες Βουλγάρους» και ότι ο συντά-
κτης είναι «Ένας Μακεδόνας». Η γλώσσα των εγχειριδίων του Σαπκάρεφ είχε ως 
βάση τη δυτική σλαβική μακεδονική διάλεκτο και συγκεκριμένα το ιδίωμα της πατρί-
δας του Αχρίδας-αυτό άλλωστε γνώριζε ο ίδιος ως προφορική ομιλία-ανάμεικτη όμως 
με στοιχεία των ιδιωμάτων της βορειοανατολικής σλαβοβουλγαρικής διαλέκτου, η 
οποία ήδη φαινόταν ότι επρόκειτο να επιβληθεί στη νεοβουλγαρική γραμματεία, 
αφού οι περισσότεροι εγγράμματοι και λόγιοι κατάγονταν από τις ανατολικές και βό-
ρειες βουλγαρικές χώρες που είχαν αφυπνισθεί εθνικά νωρίτερα από τις περιοχές της 
Μακεδονίας20. Ο Σαπκάρεφ έγραψε τα βιβλία του για να διευκολύνει την εκπαίδευση 
των μαθητών του, γιατί είχε διαπιστώσει ότι αυτοί δυσκολεύονταν να κατανοήσουν 
το ανατολικό βουλγαρικό ιδίωμα -το «θρακικό», όπως ο ίδιος το ονομάζει- στο οποίο 
ήταν γραμμένα τα εγχειρίδια των Ντάνοφ-Γκρούεφ (Danοv-Gruev), που οι Βούλγα-
ροι δάσκαλοι συνήθιζαν τότε να χρησιμοποιούν21. 

Την ίδια περίπου εποχή, το 1867-1868, και ο δάσκαλος Δ. Μακεντόνσκι (D. 
Makedonski) είχε συντάξει βουλγαρικά εγχειρίδια γραμμένα στο σλαβικό μακεδονι-
κό ιδίωμα του τόπου καταγωγής του22. Ως τα πρώτα όμως βουλγαρικά εγχειρίδια για 

19  Τα αλφαβητάρια και τα αναγνωστικά, όπως ήταν τότε σύνηθες, είχαν τη μορφή διαλόγων, δηλαδή 
ερωταπαντήσεων. Για μία λεπτομερή καταγραφή των σχολικών εγχειριδίων του Σαπκάρεφ, βλ. Koneski, 
Kon makedonskata prerodba, σ. 51-52. Επίσης ο ίδιος ο Σαπκάρεφ κάνει αναλυτική αναφορά στα οικο-
νομικά προβλήματα που αντιμετώπισε για την έκδοση των εγχειριδίων, αλλά και στις δυσκολίες για την 
προώθηση και τη διακίνησή τους στην περιορισμένη αγορά της Μακεδονίας. Βλ. Šapkarev, ό.π., σ. 206-
213. Από τον ίδιο μαθαίνουμε ότι είχε επίσης προετοιμάσει αριθμητική και γραμματική στο «μακεδονικό» 
ιδίωμα, αλλά δεν εξέδωσε αυτά τα εγχειρίδια λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων.

20  Για τα χαρακτηριστικά της γλώσσας που χρησιμοποίησε ο Σαπκάρεφ στα εγχειρίδιά του, βλ. 
Koneski, ό.π., σ. 52-53.

21  Ο ίδιος αναφέρει ότι τα βιβλία του έγιναν δεκτά με ευχαρίστηση για έναν μόνο λόγο: η γλώσσα 
τους ήταν πιο κατανοητή στους Μακεδόνες Βουλγαρόπαιδες, γιατί τα μέχρι τότε εγχειρίδια ήταν γραμμένα 
στη «θρακική» (εννοεί την ανατολική βουλγαρική) διάλεκτο, την οποία δυσκολεύονταν να κατανοήσουν 
οι αρχάριοι μαθητές. Βλ. Šapkarev, ό.π., σ. 207.

22  Ο Δ. Μακεντόνσκι είχε συντάξει τρία εγχειρίδια: Μία «σύντομη Ιερή Ιστορία για τα σχολεία 
της Μακεδονίας σε μακεδονικό ιδίωμα», ένα «Αλφαβητάριο για χρήση στα μακεδονικά σχολεία» και μία 
«σύντομη Ορθόδοξη Κατήχηση για τα σχολεία της Μακεδονίας σε μακεδονικό ιδίωμα». Εκδόθηκαν στην 
Κωνσταντινούπολη, τα δύο πρώτα το 1867 και το τρίτο το 1868. Ο Σαπκάρεφ ισχυρίζεται ότι τα δικά του 
πέντε πρώτα εγχειρίδια εκδόθηκαν νωρίτερα από τα εγχειρίδια του Μακεντόνσκι. Από τα σχόλια του Σαπ-
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τους σλαβόφωνους Μακεδόνες μαθητές θεωρούνται τα βιβλία- μία «σύντομη ιερή 
ιστορία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης» και ένα βουλγαροελληνικό αλφαβητάριο 
με τον τίτλο «στοιχειώδης γνώση για τα παιδιά»23-που είχε συντάξει ο μοναχός Παρ-
θένιος Ζογκράφσκι, μετέπειτα επίσκοπος Πολυανής. Η γλώσσα αυτών των βιβλίων, 
τα οποία εκδόθηκαν στην Κωνσταντινούπολη στα 1857-1858, είχε ως βάση τη δυτική 
σλαβική μακεδονική διάλεκτο και κυρίως το ιδίωμα της γενέτειρας του Παρθενίου, 
της κωμόπολης Γκαλιτσνίκ της περιοχής της Δίβρας24. 

Η απόπειρα κάποιων Μακεδόνων Βουλγάρων, κυρίως κληρικών και δασκάλων, 
να συγγράψουν εγχειρίδια και να διδάξουν στα σλαβικά ιδιώματα του τόπου κατα-
γωγής τους προκάλεσε αντιπαράθεση απόψεων σχετικά με το γλωσσικό ζήτημα. Οι 
νεοαφυπνισθέντες Μακεδόνες Βούλγαροι εγγράμματοι επέμεναν ότι τα σλαβικά μα-
κεδονικά ιδιώματα, τα οποία από κάποιους θεωρούνταν ως δυτικοβουλγαρικά, έπρε-
πε να συμμετάσχουν μαζί με τα βορειοανατολικά βουλγαρικά ιδιώματα στη διαμόρ-
φωση της λόγιας νεοβουλγαρικής γλώσσας. Ο ίδιος ο Σαπκάρεφ, εξηγεί ότι επιδίωκε 
να δημιουργήσει μία κοινή λόγια βουλγαρική γλώσσα που θα ενοποιούσε τη σλαβική 
μακεδονική με τη βορειοανατολική βουλγαρική διάλεκτο25. 

κάρεφ για τα βιβλία του Μακεντόνσκι διαφαίνεται ότι υποβόσκει ένα είδος προσωπικής αντιζηλίας για το 
ποιος από τους δύο-ο Σαπκάρεφ ή ο Μακεντόνσκι-έγραψε πρώτος εγχειρίδια σε «μακεδονοβουλγαρικό» 
ιδίωμα. Βλ. ό.π., σ. 207, 213. Για το έργο του Μακεντόνσκι, βλ. ενδεικτικά: Stoilov, Bălgarski knižovnici, 
σ. 86-87 και Koneski, ό.π.,  σ. 46-47.

23  Ο Σαπκάρεφ παραθέτει έναν κατάλογο με τα «πρώτα βουλγαρικά» βιβλία για τους Μακεδόνες 
Βουλγάρους, τα οποία βοήθησαν στην εισαγωγή της βουλγαρικής γλώσσας στην εκκλησία και τα σχολεία 
της Μακεδονίας. Στον κατάλογο αυτό καταγράφει πρώτα το «βουλγαροελληνικό αλφαβητάριο» και την 
«ιερή ιστορία» του Παρθένιου, στη συνέχεια τα πέντε δικά του βιβλία που εκδόθηκαν το 1868 και έπειτα 
τα βιβλία του Δ. Μακεντόνσκι και το αλφαβητάριο του Ουζούνοφ που εκδόθηκαν στα 1868-1869. Βλ. 
Šapkarev, ό.π., σ. 213.

24  Ο Παρθένιος Ζογκράφσκι θεωρείται ένας από τους πρώτους εκπροσώπους της βουλγαρικής εθνι-
κής αναγέννησης στη Μακεδονία. Εκτός από τα δύο αναφερθέντα εγχειρίδια, συνέταξε και μία «σύντομη 
σλαβική γραμματική» που εκδόθηκε το 1859 στην Κωνσταντινούπολη. Για τη ζωή και το έργο του, βλ. 
ενδεικτικά: Stoilov, ό.π., σ. 60-63. F. Tomov, «Život i dejnost na Xadži Partenija arhim. Zografski, episkop 
Kukuško-Poljanski, mitropolit Nišavski (Η ζωή και η δράση του Χατζή Παρθένιου αρχιμανδρίτη Ζωγρά-
φου, επισκόπου Κιλκίς-Πολυανής, μητροπολίτη Νύσσης», Makedonski Pregled XII (1936), τεύχος 1-2, σ. 
31-100. G. Konstantinov, Văzraždane v Makedonija (Αναγέννηση στη Μακεδονία), Sofija 1943, σ. 194-197. 
Για τις θέσεις του σχετικά με το γλωσσικό ζήτημα βλ. επίσης Σφέτας, Η διαμόρφωση της σλαβομακεδονικής 
ταυτότητας, σ. 24-25 και Α. Αγγελοπούλου, Ο Κ.Π. Μισίρκοφ (1874-1926) και η κίνηση των «Μακεδονι-
στών», Θεσσαλονίκη 2004, σ. 95-97. 

25  Στην εισαγωγή του Μεγάλου Βουλγαρικού Αναγνωστικού ο Σαπκάρεφ εξηγεί ότι, γράφοντας σ’ ένα 
ιδίωμα πιο κατανοητό για τους Μακεδόνες Βουλγάρους, δεν έχει την πρόθεση να απομακρυνθεί εντελώς 
από το ανατολικό βουλγαρικό ιδίωμα και την αρχαία βουλγαρική γλώσσα ούτε σκέφτεται να δημιουργήσει 
ένα χωριστό γραπτό «μακεδονικό» ιδίωμα. Διευκρινίζει ακόμα ότι αυτή η γλωσσική δοκιμή γίνεται για να 
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Από την άλλη πλευρά, όμως, μία μερίδα εγγραμμάτων, που κατάγονταν κυρί-
ως από  τις βορειοανατολικές βουλγαρικές περιοχές, εκφράστηκαν υποτιμητικά για 
τα μακεδονικά ιδιώματα και υποστήριξαν ότι τη βάση της νεοβουλγαρικής γλώσσας 
έπρεπε να αποτελέσει μόνο η βορειανατολική ή «άνω βουλγαρική» διάλεκτος26. Η 
διάσταση απόψεων στους κόλπους της βουλγαρικής εγγραμματοσύνης σχετικά με 
το γλωσσικό ζήτημα είχε ως αποτέλεσμα ο Σαπκάρεφ να δεχτεί ισχυρή επίθεση από 
το βουλγαρικό τύπο για τη γλώσσα των εγχειριδίων του. Ωστόσο ακούστηκαν και 
φωνές, κυρίως συμπατριωτών του, που υποστήριξαν τις γλωσσικές του απόψεις, ενώ 
δημοσιεύτηκαν και μετριοπαθείς θέσεις που επιχείρησαν να συμβιβάσουν τις αντίπα-
λες πλευρές27.

Η κριτική εναντίον της χρήσης των μακεδονικών ιδιωμάτων, η οποία ξεκίνησε 
από μία συζήτηση στην ουσία ακαδημαϊκού χαρακτήρα, είχε, εκτός από τη γλωσσο-
λογική διάσταση, και άλλες διαστάσεις. Ασφαλώς μία διάσταση ισχυρού τοπικισμού 
μπορούμε εύκολα να εντοπίσουμε στους συντάκτες των κειμένων που υποστηρίζουν 
ή απορρίπτουν τα τοπικά σλαβικά μακεδονικά ιδιώματα, όπως για παράδειγμα αυτό 
της Αχρίδας28. Διακρίνουμε επίσης να υποβόσκει και μία διάσταση προσωπικής εμπά-
θειας εναντίον του Σαπκάρεφ, που οφειλόταν σε αντιζηλίες οικονομικού χαρακτήρα, 
επειδή φαίνεται ότι τα βιβλία του ανταγωνίστηκαν στην πολύ περιορισμένη αγορά 
της Μακεδονίας τα μέχρι τότε χρησιμοποιούμενα ανατολικοβουλγαρικά εγχειρίδια, 
τα οποία διακινούνταν στη Μακεδονία μέσω του βιβλιοπωλείου-παραρτήματος των 
εκδόσεων Ντάνοφ στο Βέλες29. 

διευκολυνθούν «οι απόγονοι του Κυρίλλου και του Μεθοδίου» να μάθουν τη μητρική τους γλώσσα, αλλά 
και για να ενοποιηθούν τα δύο κύρια ιδιώματα, το «άνω βουλγαρικό» και το «μακεδονικό» σε μία κοινή 
λόγια βουλγαρική γλώσσα. Βλ. Edin Makedonec (Ένας Μακεδόνας), Golema Βălgarska čitanka ili vtorata 
čjast na Bălgarskijat bukvar na narăčie po-vrazumitelno za Makedonskite Bălgari (Μεγάλο Βουλγαρικό 
αναγνωστικό ή το δεύτερο μέρος του Βουλγαρικού αλφαβηταρίου σε ιδίωμα πιο κατανοητό για τους Μακε-
δόνες Βουλγάρους), Carigrad 1868, σ. 4-5. Ο Σαπκάρεφ εκθέτει τις απόψεις του για το γλωσσικό ζήτημα 
και σε άρθρα που δημοσίευσε στη βουλγαρική εφημερίδα της Κωνσταντινούπολης «Μακεδονία». Βλ. 
Koneski, Kon makedonskata prerodba, σ. 64-65. Πρβ. και Σφέτας, ό.π., σ. 24.

26  Για την ενδοβουλγαρική αυτή διένεξη σχετικά με το γλωσσικό ζήτημα, βλ. Σφέτας, ό.π., σ. 23-25 
και Αγγελοπούλου, ό.π., σ. 95-106.

27  Βλ. ενδεικτικά δημοσίευμα της βουλγαρικής εφημερίδας της Κωνσταντινούπολης «Ντεν» («Ημέ-
ρα»), Den I (30-6-1875), τεύχος 21, σ. 7.

28  Στη βουλγαρική εφημερίδα «Πράβο» («Δικαίωμα») διαβάζουμε δημοσίευμα εναντίον της γλώσ-
σας των εγχειριδίων του Σαπκάρεφ. Θεωρείται ότι αυτή είναι «καθαρά ιδίωμα της Αχρίδας», το οποίο δεν 
χρησιμοποιείται σε άλλες περιοχές της Μακεδονίας. Βλ. Pravo, V (30-11-1870), τεύχος 40. 

29  Το κεντρικό βιβλιοπωλείο του εκδοτικού οίκου του Ντάνοφ, ο οποίος ήταν και ο ίδιος συντάκτης 
σχολικών εγχειριδίων, είχε έδρα στη Φιλιππούπολη. Μία προσεκτική ανάγνωση της αυτοβιογραφίας του 
Σαπκάρεφ, των αρνητικών δημοσιευμάτων εναντίον των εγχειριδίων του και των λεπτομερειών που πα-
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Επιπλέον, οι Μακεδόνες Βούλγαροι εγγράμματοι εξέφραζαν δυσαρέσκεια, γιατί 
είχαν σχηματίσει την εντύπωση ότι αντιμετωπίζονταν με αλαζονεία από τους ομο-
γενείς των βορειοανατολικών περιοχών και ότι αποκλείονταν από τα κέντρα λήψης 
αποφάσεων για εθνικά ζητήματα, όπως ήταν το γλωσσικό αλλά και το εκκλησιαστι-
κό30. Το ερώτημα είναι αν η έκδηλη δυσαρέσκεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία δι-
άσταση εθνικού περιεχόμενου, αφού, όπως είναι γνωστό, το γλωσσικό ζήτημα εκείνη 
την εποχή ήταν αναμφισβήτητα υψίστης εθνικής σημασίας. Φαίνεται πάντως ότι την 
περίοδο αυτή, δηλαδή στα τέλη της δεκαετίας του 1860 και τα πρώτα χρόνια της δε-
καετίας του 1870, ορισμένοι Βούλγαροι πατριώτες θεώρησαν ότι η διάθεση κάποιων 
Μακεδόνων Βουλγάρων δασκάλων να διδάσκουν στα τοπικά σλαβικά μακεδονικά 
ιδιώματα, σε συνδυασμό με τις ενδοβουλγαρικές εκκλησιαστικές διαμάχες στη Μα-
κεδονία, ήταν δυνατό να εξελιχθεί σε κίνηση Μακεδονισμού και να χρησιμοποιηθεί 
σε βάρος της βουλγαρικής εθνικής υπόθεσης από εξωβουλγαρικά κέντρα-τη Σερβία 
αλλά και την Ελλάδα-, δηλαδή μπορούσε να απειλήσει την ενότητα του νεοσχηματι-
ζόμενου βουλγαρικού έθνους31.

Η κίνηση αυτή όμως ήταν ελάσσονος σημασίας και ανακόπηκε εν τη γενέσει της, 
όταν τα νεοσύστατα βουλγαρικά επίσημα εθνικά κέντρα, η βουλγαρική Εκκλησία 
(1870) -η Εξαρχία- και το βουλγαρικό πριγγιπάτο (1878), ανέλαβαν την οργάνωση 
της βουλγαρικής εκπαίδευσης στη Μακεδονία και επέβαλαν την κοινή λόγια νεο-
βουλγαρική γλώσσα, η οποία διαμορφώθηκε με βάση την ανατολική διάλεκτο32.

ραθέτει ο Κονέσκι για τη διακίνηση και προώθηση των βουλγαρικών βιβλίων στη Μακεδονία δείχνουν 
ότι οικονομικά συμφέροντα βουλγαρικών εκδοτικών κύκλων είχαν θιχτεί από την απόπειρα έκδοσης νέων 
εγχειριδίων σε «μακεδονική» διάλεκτο. Βλ. Koneski, ό.π., σ. 49-51, 66-69. Šapkarev, Za Văzraždaneto na 
bălgarštinata v Makedonija, σ. 207, 211.

30  Την ίδια περίοδο με τις απόπειρες συγγραφής εγχειριδίων σε «μακεδονική» διάλεκτο εκδηλώνο-
νται στους κόλπους των δυσαρεστημένων Μακεδόνων Βουλγάρων και κινήσεις για ανασύσταση της Αρχι-
επισκοπής της Αχρίδας, αλλά και προσχώρησης στην Ουνία. Οι κινήσεις αυτές είχαν προκαλέσει ιδιαίτερη 
ανησυχία στη μόλις τότε συσταθείσα Βουλγαρική Εκκλησία, την Εξαρχία. Βλ. C. Biljarski, Il. Paskov, 
«Pisma na Petko Račev Slavejkov po unijata v Makedonija prez 1874g. (Γράμματα του Πέτκο Ράτσεφ 
Σλαβέικοφ για την Ουνία στη Μακεδονία κατά το 1874)», Vekove 18 (1989), βιβλίο 1, σ. 57-76 και πρβ. 
Αγγελοπούλου, ό.π., σ. 113-115.

31  Σε άρθρο με τον τίτλο «Μακεδονικό Ζήτημα» στη βουλγαρική εφημερίδα της Κωνσταντινούπο-
λης «Μακεδονία» ο σημαντικός εκπρόσωπος της βουλγαρικής εθνικής αναγέννησης Πέτκο Σλαβέικοφ 
παρουσιάζει και αναλύει αυτή τη διάθεση των Μακεδόνων Βουλγάρων, επιχειρώντας να εξηγήσει τις 
συνθήκες υπό τις οποίες αναδύθηκε. Βλ. «Makedonskijat văpros (Μακεδονικό Ζήτημα)», Makedonija V 
(18-1-1871), τεύχος 3, σ. 2. Πρβ. Koneski, ό.π., σ. 73-78. Σφέτας, ό.π., σ. 29-33  και Αγγελοπούλου, ό.π., 
σ. 85-88.

32  Σημαντικό ρόλο στην κωδικοποίηση και την ορθογραφία της λόγιας νεοβουλγαρικής γλώσσας 
είχε ο Βούλγαρος φιλόλογος και ιστορικός Μ. Ντρινόφ, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Χαρκόβου 
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Ωστόσο, ήδη από τη δεκαετία του 1950 οι ιστορικοί της τότε ομόσπονδης Σοσι-
αλιστικής Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, έχοντας ως αποστολή να 
τεμηριώσουν ιστορικά το δικαίωμα της ύπαρξης «μακεδονικού» έθνους, υποστήριξαν 
ότι από τα μέσα του 19ου αιώνα είχε εκδηλωθεί κίνηση σλαβομακεδονικής εθνικής 
αφύπνισης και αναγόρευσαν τον Σαπκάρεφ και τους άλλους Μακεδόνες ιερωμέ-
νους και δασκάλους που εκείνη την περίοδο επιχείρησαν να συγγράψουν σχολικά 
εγχειρίδια και να διδάξουν σε σλαβομακεδονικά ιδιώματα ως συντελεστές αυτής της 
κίνησης και πρώτους εκπροσώπους της νεοσλαβομακεδονικής γραμματείας33. Όσον 
αφορά τον Σαπκάρεφ, δύο είναι τα στοιχεία που θεωρήθηκαν ως τεκμήρια αυτού του 
ισχυρισμού.

α) Η μακεδονική καταγωγή του, την οποία ο ίδιος σε πολλά κείμενά του δήλωνε 
με υπερηφάνεια. Υπενθυμίζουμε ότι καταγόταν από την Αχρίδα, η οποία συμπερι-
λήφθηκε μετά το β παγκόσμιο πόλεμο στην επικράτεια της τότε ιδρυθείσας Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο πλαίσιο της Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας. Επι-
πλέον, υπογραμμίζουμε ότι πρόκειται για μία περιοχή με σημαντική μεσαιωνική σλα-
βική παράδοση, αφού είχε αποτελέσει το κέντρο του κράτους του Τσάρου Σαμουήλ, 
το οποίο θεωρήθηκε ως ιστορική κληρονομιά του νέου μακεδονικού κράτους. β) Η 
«μακεδονική» διάλεκτος των εγχειριδίων του και η πολεμική για «Μακεδονισμό» 
και «σεπαρατισμό» που δέχτηκαν όσοι έγραφαν ή δίδασκαν σε σλαβομακεδονικά 
ιδιώματα34.

στη Ρωσία, καθώς και ο «Βουλγαρικός Λογοτεχνικός Όμιλος» της Βραΐλας. Επίσης στη διαμόρφωση της 
νέας βουλγαρικής γλώσσας με βάση την ανατολική βουλγαρική διάλεκτο συνέβαλαν οι Βούλγαροι λόγιοι 
και συγγραφείς Π. Σλαβέικοφ, Λ. Καραβέλοφ, Ιβ. Βάζοφ, κ. ά. Βλ. D. Mičev, D. Dojnov, Lj. Panajtov, P. 
Šapkarev (επιμέλεια), Nacionalno Osvoboditelnoto dviženie na Makedonskite i Trakijskite Bălgari, 1878-
1944 (Το Εθνικό Απελευθερωτικό κίνημα των Μακεδόνων και Θρακών Βουλγάρων, 1878-1944), Tom 1, 
Sofija 1994, σ.  21-22.  Genčev, Bălgarskoto Văzraždane, σ. 172.

33  Ο Παρθένιος Ζογκράφσκι, ο Κουζμάν Σαπκάρεφ, ο Δημήτριος Μακεντόνσκι, ο Βενιαμίν Ματσου-
κόφσκι και ο Γεώργιος Πουλέφσκι έχουν συμπεριληφθεί από τους ιστορικούς των Σκοπίων στον κατάλογο 
των  δασκάλων και λογίων της «μακεδονικής εθνικής αναγέννησης». Βλ. Koneski, Kon makedonskata 
prerodba. (όλο το βιβλίο είναι αφιερωμένο σ’ αυτούς και στα εγχειρίδιά τους) και Istorija na makedonskiot 
narod (Ιστορία του μακεδονικού έθνους), kn. 2, Skopje  1969, σ. 67-69. Πρβ. επίσης Άννα Αγγελοπούλου, 
«Έθνος και γλώσσα στα Βαλκάνια: H εικόνα του έργου του Gjorgija Pulevski (1822/1823;-1893) στην 
ιστοριογραφία της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας», Πρακτικά του ΚΗ΄ Πανελλη-
νίου Ιστορικού Συνεδρίου (25-27 Μαΐου 2007), Θεσσαλονίκη 2008, σ. 193-195.

34  Η φήμη των εγχειριδίων σε «μακεδονικό» ιδίωμα συνόδευε πάντα τον Σαπκάρεφ και στη Βουλγα-
ρία, όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Αρκετά χρόνια μετά την εγκατάστασή του στη Βουλ-
γαρία, εμφανίστηκαν δημοσιεύματα σε εφημερίδες της Σόφιας, που υπενθύμιζαν ότι αυτός στο παρελθόν 
ήταν ένας από τους κύριους εκφραστές της διάθεσης κάποιων Μακεδόνων Βουλγάρων να «αποσχιστούν» 
γλωσσικά από τους υπόλοιπους Βουλγάρους. Βλ. ενδεικτικά, Svoboda VI (18-2-1892), τεύχος 744, σ. 3.
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Η προσέγγιση της περίπτωσης του Σαπκάρεφ είναι ενδεικτική της τάσης -μίας 
τάσης που επιβιώνει μέχρι σήμερα στα Σκόπια- των ιστορικών της ΠΓΔΜ να εντάσ-
σουν στην πολιτιστική παράδοση του κράτους τους κάθε γεγονός ή πρόσωπο που 
αντίστοιχα συνέβη ή καταγόταν από την ευρύτερη περιφέρεια της Μακεδονίας και 
για το λόγο αυτό έφερε το όνομα «μακεδονικό» ή «Μακεδόνας»35.  Αυτό σημαίνει 
ότι για να συνθέσουν την εθνική τους ιστορία, ερμήνευσαν με αφαιρετικό τρόπο τα 
γεγονότα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έλαβαν υπόψη τα παρακάτω σημεία, τα 
οποία αποδεικνύονται από τα ίδια τα κείμενα του Σαπκάρεφ:

- Ο Σαπκάρεφ, παρά το γεγονός ότι είχε συναίσθηση της σλαβομακεδονικής κα-
ταγωγής, αυτοπροσδιοριζόταν ως Βούλγαρος ή Μακεδόνας Βούλγαρος και τα σχο-
λικά εγχειρίδια, που συνέταξε κατά την περίοδο της εκπαιδευτικής του θητείας στη 
Μακεδονία, προορίζονταν για τους «Μακεδόνες Βουλγάρους» μαθητές. Πιο συγκε-
κριμένα, στο «Βουλγαρικό Αλφαβητάριο» του 1868 διαβάζουμε τον παρακάτω διά-
λογο: «Ερώτηση: Τι είναι το πιο ιερό για έναν άνθρωπο; Απάντηση: H πίστη και η 
εθνικότητά του. Ερ.: Ποια είναι η πίστη σου; Aπ.: Είμαι Χριστιανός. Ερ.: Ποια είναι 
η εθνικότητά σου; Aπ.: Είμαι Βούλγαρος. Ερ.: Γιατί; Aπ.: Γιατί οι γονείς μου είναι 
Βούλγαροι και μιλώ βουλγαρικά...»36

- Υποστήριξε, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, ότι τα σλαβικά μακεδονικά ιδιώμα-
τα έπρεπε να ενσωματωθούν στη νεοβουλγαρική λόγια γλώσσα, που τότε ήταν υπό 
διαμόρφωση, και όχι να αποτελέσουν μία νέα γραπτή γλώσσα, σλαβομακεδονική ή 
μακεδονική.

35  Παρά το γεγονός ότι μία μερίδα νέων κυρίως ιστορικών στη μετακομμουνιστική ΠΓΔΜ επανε-
ξετάζει το παρελθόν με μία διαφορετική ματιά και δείχνει να «ανακαλύπτει» και κατά κάποιον τρόπο να 
αποδέχεται τη βουλγαρική ταυτότητα των χρισθέντων ως εκπροσώπων της σλαβομακεδονικής εθνικής 
αφύπνισης (αναγέννησης) του 19ου αιώνα, η επίσημη εκδοχή της «μακεδονικής» ιστορίας, όπως αυτή εκ-
φράζεται από τη «Μακεδονική Ακαδημία των Επιστημών και των Τεχνών» των Σκοπίων, φαίνεται να 
παραμένει η ίδια. Στην επίσημη ιστοσελίδα της «Μακεδονικής Ακαδημίας», η οποία δημοσιεύεται και στα 
αγγλικά, μαθαίνουμε ότι η «μακεδονική εθνική αναγέννηση» ξεκίνησε στα μέσα του 19ου αιώνα, αμέσως 
μετά από τον Κριμαϊκό Πόλεμο, και ότι ανάμεσα στους εκπροσώπους της «μακεδονικής εθνικής αναγέννη-
σης» συγκαταλέγονται ο Παρθένιος Ζογκράφσκι, οι αδελφοί Μιλαντίνοφ, ο Γ. Πουλέφσκι, ο Γ. Παρλίτσεφ 
και ο Κ. Σαπκάρεφ. Πιο συγκεκριμένα, για τον Σαπκάρεφ διαβάζουμε ότι ήταν «ένας από τους πρώτους 
συγγραφείς μακεδονικών σχολικών εγχειριδίων τον 19ο αιώνα και ο πιο γόνιμος συλλέκτης και εκδότης της 
μακεδονικής λαογραφικής γραμματείας, ένας εθνογράφος και μία μορφή της μακεδονικής Αναγέννησης». Βλ. 
www.manu.edu.mk/roots/roots.htm (τελευταία ανάγνωση 6-12-09). Για τις νέες τάσεις της ιστοριογραφίας 
της ΠΓΔΜ, βλ. Σπ. Σφέτας, «Κατευθύνσεις της σύγχρονης Σλαβομακεδονικής Ιστοριογραφίας», Φιλόλο-
γος Λ (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2008), τεύχος 130, σ. 613-632.

36  Βλ. Edin Makedonec (Ένας Μακεδόνας), Bălgarskij Bukvar. Čast A ili vzaimnoutelnite tablici na 
narăčie po-vrazumitelno za Makedonskite Bălgari (Βουλγαρικό Αλφαβητάριο. Μέρος Α ή αλληλοδιδακτικοί 
πίνακες σε ιδίωμα πιο κατανοητό για τους Μακεδόνες Βουλγάρους),  Carigard 1868, σ. 45.
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- Όταν εγκαταστάθηκε στη Βουλγαρία, δημοσίευσε σε βουλγαρικές εφημερίδες 
και φιλολογικά περιοδικά κείμενα με τα οποία υπερασπίστηκε τη βουλγαρικότητα 
του σλαβικού πληθυσμού της Μακεδονίας, απαντώντας σε μελέτες Σέρβων και Ρώ-
σων επιστημόνων που διατείνονταν ότι οι Σλάβοι της Μακεδονίας αποτελούσαν μία 
ιδιαίτερη σλαβική πολιτισμική ενότητα που συγγένευε περισσότερο με τους Σέρβους 
παρά με τους Βούλγαρους37.

- Με τη συλλογή και καταγραφή λαογραφικού υλικού από τη Μακεδονία ενέταξε 
τα έργα της προφορικής παράδοσης των Σλάβων Μακεδόνων στη βουλγαρική λαϊκή 
παράδοση. Άλλωστε, για αυτό κυρίως το έργο του, λίγα χρόνια πριν το θάνατό του, 
έγινε μέλος του Βουλγαρικού Λογοτεχνικού Ομίλου-της τότε Βουλγαρικής Ακαδημί-
ας Επιστημών- και βραβεύτηκε από το βουλγαρικό κράτος. Ωστόσο, η αναγνώριση 
της συμβολής του στην έρευνα και τη μελέτη της λαϊκής παράδοσης των Βουλγά-
ρων από τη βουλγαρική επιστημονική κοινότητα δεν εμπόδισε την ιστοριογραφία 
των Σκοπίων να τον αναγορεύσει, εκτός από εκπρόσωπο της «Μακεδονικής Εθνικής 
Αναγέννησης», και ως έναν από τους θεμελιωτές της λαογραφίας του «Μακεδονικού 
έθνους»38.

37  Αναφέρω ενδεικτικά: K. Šapkarev, «Sărbskite velikoideni naprjaženija i našite učeni (Οι σερβικές 
μεγαλοϊδεατικές τάσεις και οι λόγιοι-επιστήμονές μας»), Periodičesko Spisanie VI (1888), βιβλ. 25-26,  σ. 
156-159. Του ιδίου, «Njakolko dumi vărhu statiite na g. P. Draganova v Izvestijata na Spb. Slav. Blagotv. 
Obšestvo (Λίγα λόγια για τα άρθρα του Π. Ντραγκάνοφ στην εφημερίδα Ειδήσεις του Σλαβικού Φιλαν-
θρωπικού Ομίλου της Αγ. Πετρούπολης)», Sbornik na narodni umotvorenija, nauka i knižnina II (1890), σ. 
326-352. Του ιδίου, «Njakolko bălažki vărhu Makedonsko-slavjanskija Sbornika na P. Draganov (Μερικές 
παρατηρήσεις-σημειώσεις για τη Μακεδονο-σλαβική Συλλογή του Π. Ντραγκάνοφ)», στο ίδιο ΧIΙ (1895), 
σ. 51-54.

38  Βλ. ενδεικτικά: H. Polenaković, Studii of Makedonskiot folklor, Skopje 1973, σ. 343-442 και 
Zbornik na Kuzman Šapkarev. Referati od naučniot sobir po povod 100-godišninata od izdavanjeto na 
negoviot zbornik (Συλλογή για τον Κουζμάν Σαπκάρεφ. Πρακτικά από την επιστημονική συνάντηση με αφορ-
μή τα 100 χρόνια από την έκδοση της συλλογής του), Struga 2000 (το βιβλίο περιέχει τα πρακτικά του επι-
στημονικού συνεδρίου για τη ζωή και το έργο του Σαπκάρεφ, το οποίο διοργανώθηκε το 1992 στη Στρού-
γκα της ΠΓΔΜ με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την έκδοση της λαογραφικής του συλλογής).  
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Anna Agelopoulou

Education and national movement in Macedonia: 
The case of Kuzman Šapkarev (1834-1909)

Summary
The paper sets out to examine and to place within historical context the biography, 

the educational activities and the writings-especially the school textbooks-of Kuzman  
apkarev, an eminent figure of the Bulgarian National Revival and a significant col-
lector of Bulgarian folklore. It also aims to clarify the image of this figure which has 
been created by historians in FYROM. The study is based primarily on  apkarev’s au-
tobiographical book which is called «Materials for the Revival of Bulgarian national 
spirit in Macedonia». His published textbooks and articles in bulgarian newspapers 
and magazines are utilised as well.

Kuzman  apkarev was born in  Ottoman Empire’s western macedonian town of 
Ohrid (today in FYROM) in 1834 and died in Sofija in 1909. During the period 1854-
1883 he was teacher in a number of schools in several macedonian towns, in Ohrid, 
Struga, Bitola, Prilep, Kilkis and Thessaloniki. Although he had studied at greek 
school of his native town,  apkarev was active in introducing the bulgarian language 
in locals schools of macedonian towns and initiated the establishment of bulgarian 
High School in Thessaloniki in 1882-1883.

In 1868-1874 he wrote a number of textbooks, including a «Bulgarian ABC book», 
a «Big Bulgarian reader book» and a textbook entitled «Mother tongue». The lan-
guage of some  apkarev’s textbooks was based on his mother slavo-macedonian dia-
lect which was spoken in Ohrid, because he considered the slavo-macedonian dialects  
as more comprehensible for Bulgarian pupils in Macedonia.  apkarev supported the 
view that the codified bulgarian language should not only have features of the eastern 
bulgarian dialects but include features of the slavo-macedonian dialects as well.

Because of his textbooks in slavo-macedonian dialect,  apkarev is regarded by 
FYROM’s historiography as an outstanding figure of «Macedonian» National Revival 
and as an ethnic Macedonian. His writings, including his textbooks, his ethnographic 
studies and his collection of folklore, are considered to have contributed to the crea-
tion of the literary slavo-macedonian language and «Macedonian» literature. Howev-
er, it seems that historians in Skopje take no account of the fact that  apkarev had never 
refused the bulgarian identity of Slavo-macedonians. On contrary, in his published 
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articles he propagandized the bulgarian national ideal and claims in Macedonia and 
supported the bulgarian irredentism.



Φωτεινή Ι. Τολούδη

Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Νέα εκπαιδευτική 
πολιτική στην προσέγγιση της εθνικής της Ιστορίας





Τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν, προέκυψαν από μελέτη Βουλγαρικών σχο-
λικών εγχειριδίων Ιστορίας που διδάσκονταν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 
(δηλαδή κατά το έτος ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση) στην μη υποχρε-
ωτική σχολική εκπαίδευση του γειτονικού κράτους. Η έρευνα αφορούσε στον εντο-
πισμό τυχόν αλλαγών στη θεματολογία αλλά και στον χρωματισμό των σχολικών 
κειμένων λόγω αυτής της αλλαγής σελίδας στην πολιτική ιστορία της γείτονος χώρας. 
Μελετήθηκαν τα βιβλία Ιστορίας της 11ης τάξης, που είναι η τελευταία τάξη της μη 
υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην οποία όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές 
διδάσκονται το μάθημα της Ιστορίας (αντιστοιχεί στην Ελληνική Β΄ Λυκείου), όπως 
επίσης και  το βιβλίο της 12ης τάξης, η οποία προετοιμάζει εκείνους τους μαθητές που 
επιθυμούν να σπουδάσουν ανθρωπιστικές επιστήμες στο πανεπιστήμιο (αντιστοιχεί 
στη δική μας Γ΄Λυκείου).

Το εκπαιδευτικό σύστημα στη Βουλγαρία αποτελούν η προσχολική εκπαίδευση, 
για παιδιά 3 έως 7 ετών, η σχολική και η τριτοβάθμια. Η σχολική εκπαίδευση με τη 
σειρά της διακρίνεται στην υποχρεωτική πρωτοβάθμια (από την πρώτη έως την έκτη 
τάξη), στην υποχρεωτική δευτεροβάθμια (από την έβδομη έως την ένατη τάξη) και 
στην μη υποχρεωτική δευτεροβάθμια (από την δέκατη έως την δωδέκατη τάξη).1 Η 
διάκριση αυτή καθόρισε και την επιλογή των υπό έρευνα βιβλίων.  Έτσι, επειδή ως 
ερώτημα προς διερεύνηση ετέθη και το είδος της εικόνας που θα μείνει ως τελευταία 
ανάμνηση από το μάθημα της Ιστορίας στους μαθητές που ολοκληρώνουν και την 
μη υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους, στόχος της έρευνας έγινε και ο 
εντοπισμός τυχόν διαφορών στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η ίδια θεματική 
ενότητα στην τελευταία τάξη της υποχρεωτικής διδασκαλίας της Ιστορίας (11η), κα-
θώς και στους μαθητές εκείνους που σκοπεύουν να σπουδάσουν την επιστήμη αυτή 
στο Πανεπιστήμιο (μαθητές της 12ης τάξης).

Σε αυτούς τους τελευταίους, το βιβλίο της 12ης τάξης2 αφορά στη νεότερη και σύγ-
χρονη πολιτική και κοινωνική ιστορία των Βαλκανικών κρατών από την εποχή της 
διαμόρφωσής τους τον 19ο αι έως τα τέλη του 20ου.  Έχει τίτλο: «Ιστορία και Πολιτι-
σμός. Η Ιστορία και η χρήση της. Έθνη και εθνικά κράτη στην νεότερη και σύγχρονη 

1 G. Bishkov – N. Popov, “The educational system in Bulgaria”, Educational Systems of Balkan Coun-
tries: issues and trends (N. Terzis επιμ.), Θεσσαλονίκη 2000, σ. 48, 49, 52, 53.

2 A. Kertin – M. Iovevska, Istorija i civilizacia za 12 klas  Ιστορία και πολιτισμός (Εγχειρίδιο για την 
12η τάξη), εκδ. οίκος Προσβέτα, Σόφια 2003.
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εποχή». Το βιβλίο εγκρίθηκε από το Βουλγαρικό Υπουργείο Παιδείας και εκδόθηκε 
από τον εκδοτικό οίκο Προσβέτα για πρώτη φορά το 2003. 

Από την ανάλυση αυτού του κειμένου στο σύνολό του, γίνεται φανερή η προσπά-
θεια ανάδειξης της Βουλγαρίας ως αναπόσπαστο τμήμα της Ευρωπαϊκής οικογένειας, 
διαπίστωση που μετατρέπει το σχολικό βιβλίο της 12ης τάξης και σε ένα σχεδόν ιδανικό 
παράδειγμα για τον  τρόπο με τον οποίο μπορεί να διαμορφωθεί και να καλλιεργηθεί η 
Ευρωπαϊκή συνείδηση στους Βούλγαρους μαθητές. Επιπλέον, και οι πληροφορίες  που 
αφορούν στις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στο σύνολο των Βαλκανίων κατά τους 
τρεις τελευταίους αιώνες δίνονται παράλληλα με τις αντίστοιχες στην υπόλοιπη Ευρώ-
πη, κυρίως στη Δυτική, και ως αποτέλεσμα σχέσεων αλληλεπίδρασης. Έτσι από θεμα-
τικές ενότητες όπως η αντίληψη του έθνους στη Δυτική Ευρώπη τον 18ο αι.3, ο ρόλος 
της αστικής τάξης4, η πολιτική αλλαγή στην Αγγλία ως αποτέλεσμα της Βιομηχανικής 
Επανάστασης5, η Γαλλική Επανάσταση και η επίδρασή της στα  εθνικοαπελευθερωτικά 
κινήματα των Βαλκανίων τον 19ο αι.6 έως κεφάλαια που αφορούν στην επικράτηση του 
κομμουνισμού στην Νοτιοανατολική Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και 
στον πολύμορφο ρόλο κάθε Βαλκανικού κράτους την εποχή του Ψυχρού Πολέμου7, 
γίνεται φανερή η προσπάθεια των δύο συγγραφέων του βιβλίου να παρουσιάσουν την 
ιστορική εξέλιξη στα Βαλκάνια ως τμήμα μιας ευρύτερης ιστορικής ολότητας, της Ευ-
ρωπαϊκής. Η έκρηξη του εθνικισμού στην περιοχή, επακόλουθο της πτώσης του κομ-
μουνισμού στην Ανατολική Ευρώπη στο τέλος του 20ου αι.8, δίνεται με το παράδειγμα 
του εμφυλίου πολέμου στην Πρώην Γιουγκοσλαβία.9 

Η ποικιλία στην παράθεση των πηγών είναι επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώ-
ρισμα αυτού του βιβλίου και επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό και τον υπότιτλό του: 
Η ιστορία και η χρήση της. Σε κάθε θεματική ενότητα, δίπλα στο κυρίως κείμενο, 
παρατίθεται ένα πλήθος διαφορετικών πηγών: διπλωματικά έγγραφα, φωτογραφίες, 
αναμνήσεις, επετειακές ομιλίες κ.α. Η ποικιλία, αφορά επίσης στην προέλευση αυ-
τών των πηγών, καθώς δεν είναι μόνο Βουλγαρικές, αλλά αντλούνται από το σύνολο 
της Ευρωπαϊκής πνευματικής κληρονομιάς. Η ποικιλία, τέλος, αφορά και σε μία τρί-
τη παράμετρο: Στην παράθεση των διαφορετικών ιδεολογικών τάσεων της εθνικής 

3  Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 22-25.
4  Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 34-38.
5  Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 26-28.
6  Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 28-31, 73-77.
7  Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 211-221.
8  Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 222-226.
9  Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 227-233.
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πολιτικής κάθε Βαλκανικού κράτους, ανεξάρτητα αν κάποιες από αυτές τις τάσεις, 
την εποχή που εκφράζονταν, εκλαμβάνονταν από την Βουλγαρική πλευρά ως αιτίες 
συγκρουσιακής σχέσης. Έτσι, οι Ελληνικές πηγές για παράδειγμα, που παρατίθενται 
περιλαμβάνουν φωτογραφίες και στοιχεία για τη ζωή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη10 
και του Ελευθερίου Βενιζέλου11, αποσπάσματα από τους λόγους του Αδαμάντιου Κο-
ραή12,  από τη «Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη» και τον 
«Θούριο» του Ρήγα13, καθώς και κείμενα σύγχρονων Ελλήνων του Νίκου Καζαντζά-
κη14, του Κωνσταντίνου Βαβούσκου15 και του Πασχάλη Κιτρομηλίδη16. Μάλιστα στο 
κεφάλαιο που αφορά στη μελέτη των Βαλκανίων από κοινωνικοπολιτιστική πλευρά 
ξεκάθαρα αναφέρεται ότι «τα Βαλκάνια αποτελούν μία από τις γέφυρες που συν-
δέουν την Αρχαία Ελληνική πολιτισμική κληρονομιά με τον σύγχρονο Ευρωπαϊκό 
πολιτισμό».17 Επιπλέον, σε βουλγαρική πηγή18, στο κεφάλαιο με τον τίτλο «Ιστορία 
και συλλογική μνήμη» υπογραμμίζεται ότι «έχει αποδειχθεί ότι η Ελλάδα είναι η πιο 
ευρωπαϊκή από όλα τα κράτη των Βαλκανίων».19 Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτήν την 
διαθεματική ποικιλία στην παράθεση των πηγών φαίνεται ότι αντανακλάται μια προ-
σπάθεια της Βουλγαρικής πλευράς για μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη στην εικόνα 
των γειτονικών της λαών· η Ελλάδα εδώ αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί η ύπαρξη δύο ειδικών κεφαλαίων. Το ένα (κεφ. 8)  έχει 
τίτλο: «Κοιτώντας από έξω: Δυτικοί περιηγητές στα Βαλκάνια τον 18ο και 19ο αι.»20. 
Σε αυτό παρατίθεται μία σειρά αποσπασμάτων από περιηγητικά κείμενα της εποχής, 
Αυστριακών21, Γάλλων22, Αμερικανών23 και γενικά προτεσταντών24, αξιωματούχων, 

10  Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 85.
11  Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 145.
12  Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 85.
13  Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 73, 74, 87.
14  Απόσπασμα από την «Αναφορά στον Γκρέκο». Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 143.
15  Απόσπασμα από ομιλία του 1959 με τίτλο «Η συμβολή του Ελληνισμού της Πελαγονίας εις την 

Ιστορίαν της Νεοτέρας Ελλάδος», Θεσσαλονίκη 1963. Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 149.
16  Απόσπασμα από Βουλγαρική έκδοση τριών άρθρων του συγγραφέα υπό τον τίτλο: “Ot krăsta kăm 

flaga” (Από τον σταυρό στη σημαία). Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 45.
17  Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 45.
18  Απόσπασμα από κείμενο του Βούλγαρου ιστορικού Miltšo Lalkov.
19  Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 18.
20  Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 49-55.
21 Σημειώσεις των  Iohan  Kempelen και captain Sag. Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 50.
22 Σημειώσεις των κόμη Sharbonel, Alfonso de Lamartine και S. Seize. Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, 

σ. 51-53.
23 Σημειώσεις των James Noice και Edwin Blese. Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 54-55.
24 Σημειώσεις του Ami Bue. Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 53.
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ιεραποστόλων και ταξιδευτών που αφορούν σε περιοχές της σημερινής Βουλγαρίας, 
Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Αλβανίας, Ερζεγοβίνης και 
Μαυροβουνίου, μαζί με βιογραφικά στοιχεία για τους συγγραφείς αυτών των κειμέ-
νων. Το άλλο κεφάλαιο (κεφ. 42) έχει τίτλο «Σύγχρονα Βαλκάνια: Κοιτώντας από 
έξω»25. Σε αυτό οι Βούλγαροι μαθητές έχουν την ευκαιρία να διαβάσουν αποσπάσμα-
τα από το βιβλίο του Αμερικανού Yale Richmond: “From Da to Yes. Understanding 
the East Europeans”, έκδοσης 1995.  Αυτά τα αποσπάσματα περιέχουν την σύγχρονη 
άποψη του Αμερικανού συγγραφέα για τη σημερινή Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία 
και τις χώρες της Πρώην Γιουγκοσλαβίας. Περισσότερο ενδιαφέρον όμως, παρουσιά-
ζει η άσκηση στην οποία καλούνται να εργαστούν επάνω οι μαθητές. Για παράδειγμα, 
για την περιοχή της σημερινής Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονί-
ας, τους ζητάται να συγκρίνουν τα δεδομένα από τις πηγές των δύο κεφαλαίων26, όπου 
στην πρώτη περίπτωση ο Ευρωπαίος προτεστάντης Ami Bue γράφει το  1836: « Στην 
πόλη των Σκοπίων ο πληθυσμός είναι κυρίως Βουλγαρικός. Υπάρχει επίσης και ένας 
αριθμός Σέρβων και αθίγγανων. … Οι χριστιανοί που ομολογούν ότι είναι Έλληνες 
έχουν μία μεγάλη εκκλησία και άλλες δύο μικρότερες….έχουν επίσης τρία σχολεία με 
τρεις δασκάλους στο καθένα… Η πλειοψηφία όμως του πληθυσμού στο πασαλίκι των 
Σκοπίων είναι Βουλγαρικός…»27, ενώ στην αντίστοιχη πηγή του άλλου κεφαλαίου, 
για τη σημερινή FYROM, οι μαθητές διαβάζουν από το βιβλίο του Yale Richmond το 
παρακάτω απόσπασμα: «… Όπως και οι άλλοι Νότιοι Σλάβοι, έτσι και οι πρόγονοι των 
σημερινών Μακεδόνων μετοίκησαν στα Βαλκάνια τον 6ο και 7ο αι. και εγκαταστάθηκαν 
στη Βυζαντινή επαρχία της Μακεδονίας…. Αλλά πολύ άλλοι Μακεδόνες εξακολουθούν 
να κατοικούν σήμερα στα σύνορα μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδος. Σε αυτήν την πε-
ριοχή της γης, όπου τα εθνικά σύνορα δεν είναι ευδιάκριτα, η εθνική ταυτότητα και η 
υπηκοότητα δεν είναι αποσαφηνισμένες. Γι’ αυτό ακριβώς και τα πολιτικά πάθη στην 
περιοχή μπορούν εύκολα να αποτελέσουν πεδίο εκμετάλλευσης..»28. Σε αυτό το σημείο 
όμως θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ο ρόλος του δασκάλου κατά την καθοδήγηση 
του μαθητή σε αυτή τη διαδικασία της συγκριτικής προσέγγισης των πηγών είναι 
ιδιαίτερα σημαντικός, και η ευελιξία που απαιτείται να επιδείξει, βρίσκεται σε άμεση 
συνάρτηση με το επίπεδο της δικής του γνωστικής κατάρτισης.29

25 Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 234-238.
26 Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 234.
27 Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 53.
28 Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 238.
29 Για το ρόλο του δασκάλου στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών «να μάθουν πώς να μα-

θαίνουν» και να την εφαρμόζουν στην ήδη κατακτημένη γνώση βλ. ενδεικτικά: Jean-Manuel de Queiroz,  
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Το γλωσσικό ύφος του κειμένου είναι ιδιαίτερα προσεγμένο, καθώς διακρίνεται 
κυρίως από νηφαλιότητα και συνειδητή προσπάθεια για διατήρηση των ισορροπιών 
με την απουσία ανοικτών κρίσεων. Είναι φυσικό όμως, ότι για αμφιλεγόμενα θέματα 
όπως το Μακεδονικό Ζήτημα, δεν μπορούμε να αναμένουμε από ένα Βουλγαρικό 
βιβλίο ιστορίας να παραβλέψει, ό,τι, μέχρι την προηγούμενη δεκαετία, αποκαλούσε 
«Ελληνική και Σερβική απειλή». Σε αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάζεται ολόκληρη η 
ιδεολογία της, όπως την αποκαλεί, «Ελληνικής εθνικής προπαγάνδας», ως αποτέλε-
σμα της «Μεγάλης Ιδέας» του Ιωάννη Κωλέττη. Μάλιστα η πηγή που παρατίθεται, 
αφορά σε απόσπασμα από μία ομιλία του πρώην Προέδρου της Εταιρείας Μακε-
δονικών Σπουδών, Κωνσταντίνου Βαβούσκου, το 1959 με τίτλο: «Η συμβολή του 
Ελληνισμού της Πελαγονίας εις την Ιστορίαν της Νεοτέρας Ελλάδος».30 Παράλληλα, 
προβάλλεται ισομερώς και «Η Σερβική εθνική προπαγάνδα για την ένωση όλου του 
Σερβικού λαού σε ένα κράτος» καθώς και ο «Μακεδονισμός, ως όργανο αυτής της 
Σερβικής πολιτικής».31 Ταυτόχρονα όμως, το βιβλίο εμφανίζει και ένα χάρτη του 19ου 
αι. για τα Βαλκάνια, ο οποίος, όπως αναφέρεται, εμπεριέχεται στο Γαλλικό εγχειρίδιο 
Ιστορίας αντιστοιχεί την πρώτη τάξη του Ελληνικού Λυκείου32, έκδοση του 2001.  
Σε αυτόν λοιπόν τον χάρτη του 19ου αι, οι Σλάβοι κάτοικοι της σημερινής  FYROM 
ονομάζονται  «Σλάβοι Μακεδόνες».33 Και οι Βούλγαροι μαθητές, σε σχετική ερώτηση 
του κεφαλαίου καλούνται «να αξιοποιήσουν τη γνώση που απέκτησαν έως αυτό το 
σημείο για το Ανατολικό Ζήτημα, για να αποφανθούν ποιου  Βαλκανικού κράτους η 
πολιτική θέση αντανακλάται στο Γαλλικό σχολικό εγχειρίδιο».34 Επίσης στο υποκεφά-
λαιο: «Το Μακεδονικό Ζήτημα στην πολιτική της Κομιντέρν», μία από τις πηγές που 
συνοδεύουν το κείμενο αφορά σε ένα απόσπασμα από το Σλαβομακεδονικό σχολικό 
βιβλίο Ιστορίας της 6ης τάξης35 (αντιστοιχεί στην Ελληνική έκτη δημοτικού), έκδοση 
του 2001, που αναφέρεται στην ίδρυση του Μακεδονικού Κράτους του Σαμουήλ το 

Το σχολείο και οι κοινωνιολογίες του, ελληνική μετάφραση Ι. Χριστοδούλου – Γ. Σταμέλου, Αθήνα 2000, 
σ. 102.

30 Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 148-149.
31 Ως πηγή παρατίθεται απόσπασμα από επιστολή του Stojan Novakovich στον Σέρβο Υπουργό Παι-

δείας το 1888. Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 149-152.
32 Πρόκειται για το εγχειρίδιο: Histoire 2-e, Nathan 2001. Οι Βούλγαροι το αντιστοιχούν στην 10η 

τάξη της σχολικής τους εκπαίδευσης.
33 Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 152.
34 Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 152.
35 Istorija za 6 klas ot Republika Makedonija (Ιστορία για την 6η τάξη), Εκδοτικός οίκος: Prosvetno 

delo, Σκόπια 2001.
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969 μ. Χ. με έδρα του τη Μικρή Πρέσπα.36  Η Βουλγαρική θέση στο Μακεδονικό 
Ζήτημα τεκμηριώνεται με εθνογραφικά στατιστικά για τη Μακεδονία (απογραφή του 
Κέντσοφ στις αρχές του 20ου αι)37 και με παραθέσεις αποσπασμάτων από επιφανείς 
Βούλγαρους διανοούμενους όπως ο Αντόν Στρασιμίροφ38, ο Ιβάν Βάζοφ39, Χρίστο 
Σιλιγιάνοφ40, Στόγιαν Ιλίεφ41, Α. Ραζμπόινικοφ42 κ.α.

Έτσι λοιπόν από αυτήν την ποικιλία των πηγών, που χαρακτηρίζει το σύνολο του 
περιεχομένου αυτού του βιβλίου, γίνεται  φανερή η προσπάθεια των δύο συγγρα-
φέων του να φωτίσουν περισσότερες όψεις του ιδίου θέματος με την παρουσίαση 
πολλών και αλληλοσυγκρουόμενων απόψεων. Η προσπάθεια αυτή γίνεται ακόμη πιο 
ξεκάθαρη στο τελευταίο κεφάλαιο με τον τίτλο: «Το πολιτικό πλαίσιο της Ενωμένης 
Ευρώπης», όπου κατά την αφήγηση της ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης από 
το 1953 έως τις μέρες μας, υπογραμμίζεται μεν η αναγκαιότητα της ένταξης των 
Βαλκανικών Κρατών στην Ένωση, παράλληλα όμως εκφράζονται και επιφυλάξεις, 
μήπως εν ονόματι της πολιτικής ομοφωνίας δε θα μπορούν να διατυπώνονται πλέον 
και διαφορετικές απόψεις.43 

Αφού το ένα και μοναδικό σχολικό βιβλίο Ιστορίας της 12ης τάξης, προετοιμάζει 
εκείνους τους Βούλγαρους μαθητές, που επιθυμούν να σπουδάσουν ανθρωπιστικές 
επιστήμες στο Πανεπιστήμιο, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πολλά να περιμένουμε 
από αυτούς τους υποψήφιους ιστορικούς και μελλοντικούς συγγραφείς σχολικών εγ-
χειριδίων.

Είναι όμως το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου ενδεικτικό μίας νέας τάσης στη 
Βουλγαρική αντίληψη της εθνικής της Ιστορίας? Πράγματι τα παραπάνω συμπερά-
σματα επιβεβαιώνονται σε μεγάλο βαθμό και από το σχολικό βιβλίο Ιστορίας της 11ης 
τάξης44, που επιλέχθηκε να μελετηθεί. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, παρόλο που το 
2005 στη Βουλγαρία ψηφίστηκε ο νόμος για το ένα και μοναδικό εγχειρίδιο, μέχρι 

36 Σε αυτό το σημείο έχουμε να παρατηρήσουμε ότι ενώ οι ξενόγλωσσες πηγές παρατίθενται μετα-
φρασμένες, η σλαβομακεδονική δίνεται αυτούσια. Με τον τρόπο αυτό επαναλαμβάνεται και καλλιεργείται 
ταυτόχρονα η πολιτική άρνηση της Βουλγαρίας για την ύπαρξη ξεχωριστής σλαβομακεδονικής γλώσσας.

37  Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 150.
38  Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 155.
39  Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 156.
40  Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 157.
41  Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 193.
42  Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 198.
43  Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 239-241.
44  V. Gjuzelev, R. Gabrilova, I. Stojanov, M. Lalkov, L. Ognjanov, M. Radeva, Istorija i civilizacia za 

11 klas  (Ιστορία και πολιτισμός. Εγχειρίδιο για την 11η τάξη), εκδ. Προσβέτα, Σόφια 2006.
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την 11η τάξη εξακολουθεί να ισχύει στη διδασκαλία της  Ιστορίας το πολλαπλό βι-
βλίο. Έτσι από μία σειρά 8 εγχειριδίων εγκεκριμένων από το Βουλγαρικό Υπουργείο 
Παιδείας, οι καθηγητές έχουν την ελευθερία να επιλέξουν αυτό που επιθυμούν. Τη 
μεγαλύτερη επιλεξιμότητα έχει το βιβλίο από τον εκδοτικό οίκο Άνουμπις και το αντί-
στοιχο από τον εκδοτικό οίκο Προσβέτα. Ο Προσβέτα είναι ο ίδιος εκδοτικός οίκος 
που έχει αναλάβει την έκδοση του μοναδικού βιβλίου Ιστορίας της 12ης τάξης και έτσι 
επιλέχθηκε να μελετηθεί συγκριτικά και το αντίστοιχο της 11ης από τον ίδιο εκδότη, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα υπόλοιπα 7 της ίδιας τάξης αποκλίνουν σημαντικά σε 
υφολογικό επίπεδο.

Στο βιβλίο λοιπόν της 11ης τάξης που αφηγείται τη Βουλγαρική Ιστορία από τον 
Μεσαίωνα έως τις μέρες μας, τονίζεται σε τέτοια έκταση η σχέση αλληλεπίδρασης 
της Βουλγαρικής με την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, ώστε να υποστηρίζεται 
ότι η Βουλγαρία έφθασε να αποτελεί κέντρο του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού «…Στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία οι μεγάλοι στρατιωτικοί δρόμοι στη Βαλκανική χερσόνησο 
υπήρξαν λεωφόροι επίσης πολιτιστικής και οικονομικής επικοινωνίας με την υπόλοι-
πη Ευρώπη45… Κατά την περίοδο της Αναγέννησης και του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού 
έργα μεγάλων Ευρωπαίων πνευματικών ανδρών έκαναν αναφορές στο Βουλγαρικό 
λαό… Το Βουλγαρικό έθνος δια μέσου των πιο διαπρεπών εκπροσώπων του (συγγραφέ-
ων, πνευματικών ταγών, εμπόρων) κατάφερε να μην απομονωθεί πνευματικά, πολιτικά 
και οικονομικά από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και όχι μόνο δεν έπαψε ποτέ να αισθάνεται 
αναπόσπαστο τμήμα της Ευρωπαϊκής οικογένειας αλλά και ποτέ δεν ξεχάστηκε από 
αυτήν.46 …… Την περίοδο του Μεσοπολέμου το Βουλγαρικό κράτος υπήρξε ανοικτό 
σε κάθε επικοινωνία με τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό το άνοιγμα είχε ως συνέπεια την, 
σε μεγάλο βαθμό, παρουσία ξένων πολιτισμών στη Βουλγαρία. Στη δεκαετία του 1930 
πολιτιστικές συμφωνίες υπογράφηκαν με τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμα-
νία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και την Κροατία. Η Βουλγαρία δεν αποτελούσε πλέον 
πολιτιστικό προάστιο της Ευρώπης, αλλά με εκλεκτούς πνευματικούς εκπροσώπους – 
συγγραφείς, ζωγράφους, καλλιτέχνες- εξελίχθηκε σε κέντρο της Ευρωπαϊκής πολιτιστι-
κής παραγωγής».47 

Η προσπάθεια της Βουλγαρίας να σκιαγραφήσει την κοινή ευρωπαϊκή της πορεία 
με τα υπόλοιπα κράτη της Γηραιάς Ηπείρου – από τους μεσαιωνικούς χρόνους ακό-
μη και ως τις μέρες μας- καταδεικνύει την αποφασιστικότητά της στο νέο της πλέον 

45  Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 107.
46  Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 112-113.
47  Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 274.
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πολιτικό προσανατολισμό: «… Η ιστορία της Ευρώπης το πρώτο μισό του 13ου αι. χα-
ρακτηρίζεται από την αναζήτηση κοινών πολιτικών τόπων για την  επίτευξη πολιτικής 
ισορροπίας ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Την περίοδο αυτή κάνουν την εμφά-
νισή τους φωτισμένοι ηγεμόνες όπως ο Γερμανός αυτοκράτορας Φρειδερίκος ο Β΄, ο 
Βυζαντινός Ιωάννης Γ΄ Δούκας Βατάτζης, ο Βασιλιάς της Ουγγαρίας Μπέλα ο Δ΄ και ο 
Πάπας Γρηγόριος ο Θ΄. Ξεχωριστή θέση ανάμεσά τους διατηρεί ο Βούλγαρος τσάρος 
Ιβάν Άσεν ο Β΄, ο οποίος με όλους αναπτύσσει πολιτικές σχέσεις.48…… Αλλά ακόμη 
και κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου η Βουλγαρία εξακολουθεί να καλλιεργεί τις 
σχέσεις της με τη Δυτική Ευρώπη. Η Βουλγαρική εξωτερική πολιτική της Βουλγαρίας 
του Ζίβκοφ (1956-1989) αφορά εμπορικές συμφωνίες με τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Μ. 
Βρετανία, την Αυστρία, το Βέλγιο, την Ελβετία και την Ελλάδα».49

Η εικόνα των «Ευρωπαίων» Ελλήνων παρουσιάζεται κυρίως ουδέτερη αλλά και 
αρκετές φορές θετική. Σύμφωνα με το κείμενο «… ο Ελληνικός πληθυσμός κατοικού-
σε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής αυτοκρατορίας… Την περίοδο 
της Οθωμανικής κατάκτησης της Χερσονήσου, πολυπληθείς Ελληνικοί πληθυσμοί κα-
τοικούσαν στην ηπειρωτική Ελλάδα, στα νησιά και στη Δυτική Μικρά Ασία… Μέσω της 
ορθοδοξίας, η Ελληνική γλώσσα έγινε η γλώσσα των εγγραμμάτων και η πρώιμη Ελ-
ληνική Αναγέννηση αποτέλεσε παράδειγμα για τον υπόλοιπο ορθόδοξο πληθυσμό των 
Βαλκανίων.50… Ο Βουλγαρικός στρατός έφτασε στο Κιλκίς και στη Δοϊράνη και άρχισε 
να προχωρά προς τη Θεσσαλονίκη. Αλλά στις 26 Οκτωβρίου 1912 ο Τούρκος διοικητής 
της πόλης παρέδωσε το κλειδί της στην Ελληνική έφιππη μεραρχία.51…». Θα μπορούσε 
λοιπόν να ειπωθεί ότι το σχολικό βιβλίο της 11ης τάξης για τις περισσότερες αναφορές 
στον Ελληνικό λαό συνεχίζει την παράδοση της «καλής θέλησης», που είχαν ξεκινή-
σει τα αντίστοιχά του στα μέσα της δεκαετίας του 1990. 52 

 Το κείμενο όμως διακρίνεται παράλληλα και από μία αυτοκριτική στάση ως προς 
τα εθνικά ζητήματα. Είναι σημαντικό γιατί φαίνεται ότι δεν παραιτείται από την δι-
εκδίκηση αυτών που αποκαλεί «εθνικά συμφέροντα στην περιοχή» (…Η συνθήκη 
του Αγίου Στεφάνου συμπεριλάμβανε σχεδόν όλες τις Βουλγαρικές περιοχές53, …Στο 

48 Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 46.
49 Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 293.
50 Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 106.
51 Εγχειρίδιο για την 12η τάξη, σ. 234.
52 Για τα Βουλγαρικά εγχειρίδια της περιόδου 1996-1998, βλ. τα πορίσματα της έρευνας στο P. Xo-

chellis –  F. Toloudi (επιμ.), The image of the ‘other’/neighbour in the school textbooks of the Balkan coun-
tries, Proceedings of International Conference 16-18 October 1998, Αθήνα 2001, σ. 43-74.

53 Εγχειρίδιο για την 11η τάξη, σ. 176.  Παράβαλε και την αντίστοιχη φράση στα Βουλγαρικά εγχειρί-
δια της περιόδου 1944-1949. Φ. Τολούδη, Εκπαίδευση και Εξωτερική πολιτική: Το Μακεδονικό Ζήτημα στα 
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Βερολίνο τα Βουλγαρικά εδάφη [εννοεί της συνθήκης του Αγ. Στεφάνου] διαιρέθηκαν 
σε αρκετά μέρη54,… Μετά την κατάληψη της Ελλάδος, στη Βουλγαρία επιστρέφεται ένα 
μικρό τμήμα της Αιγαιακής Μακεδονίας και ένα κάπως μεγαλύτερο τμήμα της Δυτικής 
Θράκης με τα νησιά Θάσος και Σαμοθράκη55) - επικαλούμενο τη συλλογική μνήμη 
- παραδέχεται όμως ότι η Βουλγαρική εξωτερική πολιτική της περιόδου 1878-1944 
χαρακτηρίζεται κυρίως από μία αλληλουχία λανθασμένων χειρισμών56, πολιτικών λα-
θών, χαμένων επιλογών και γενικά αποτυχιών.

Στη δεκαετία του 1990, η ανάγκη για την ανακούφιση του ψυχικού πόνου και  
την λύτρωση από τα τοξικά συναισθήματα του θυμού και της εκδίκησης, που δη-
μιουργούσαν φαινόμενα όπως η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι 
πολιτικές της βίας και των διακρίσεων ανέδειξαν ως πολιτική αναγκαιότητα, και  
την έννοια της συγχώρεσης. Συγχώρεση όμως, όχι σαν δικαιολόγηση μιας πράξης ή 
λήθη ενός γεγονότος, αλλά ως συνειδητοποίηση της ανάγκης να αφεθεί το παρελθόν 
στο παρελθόν, αν πραγματικά επιθυμούν οι λαοί να προχωρήσουν μπροστά.57 Αυτή 
η πρόταση δοκιμάστηκε σε περιπτώσεις όπως αυτής της Νοτίου Αφρικής μετά την 
πολιτική αλλαγή, αλλά φάνηκε ότι ήταν δύσκολο για το λαό αυτής της χώρας να 
συγχωρέσει, καθώς οι πληγές που είχε αφήσει πίσω του το σύστημα του Απαρτχάιντ 
εξακολουθούσαν να παραμένουν ορατές. Το τραύμα, πονάει περισσότερο, όταν η αι-
τία που το δημιούργησε συνεχίζει να είναι εκεί και να του το θυμίζει. Αλλά ούτε  και 
η απώλεια της συλλογικής μνήμης δεν είναι, και δεν πρέπει να είναι η λύση στο πρό-
βλημα. Η ανάλυση όμως και η διαχείριση των συναισθημάτων, που αυτή η συλλογική 
μνήμη δημιουργεί, ίσως μπορέσει τελικά να αποτελέσει πρόταση για τη διασφάλιση  της 
ειρηνικής συνύπαρξης των λαών…

Βουλγαρικά σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας της περιόδου 1944-1949, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 123.
54 Εγχειρίδιο για την 11η τάξη, σ. 177.
55  Εγχειρίδιο για την 11η τάξη, σ. 261.
56  Αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Σε εδαφικό και εθνολογικό επίπεδο η ένωση (εννοεί κατά τη διάρκεια 

του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, Βουλγαρικών περιοχών και τμημάτων της Ελληνικής Μακεδονίας και Θράκης) 
παρέμενε ανεκπλήρωτη καθώς στις «νέες χώρες» ο Βουλγαρικός πολεμικός και διοικητικός μηχανισμός δεν 
εγκαταστάθηκε παρά μόνο στο τέλος του πολέμου». Εγχειρίδιο για την 11η τάξη, σ. 261.

57 Σύμφωνα με τον Jacques Derrida “true forgiveness consists in forgiving the unforgivable”. Για τη 
«θεωρία της συγχώρεσης» βλ. ενδεικτικά J. Derrida, On cosmopolitanism and forgiveness, Λονδίνο και 
Νέα Υόρκη 2001, vii-xii, σ. 27-60. Για τη σχέση συγχώρεσης και λήθης βλ. P. Ricoeur, Memory, History, 
Forgetting, Σικάγο 2004, σ. 501-506.
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Fotini I. Toloudi

Bulgaria as a member of the European Union: New educational policy 
in approaching her national history

Summary
The purpose of this paper is to investigate, through certain Bulgarian history 

textbooks, any changes on the way the history of the Bulgarian cultural heritage is 
presented due to the country’s entrance in the European Union, in 2006. These are 
textbooks of the last two grades (11th and 12th) of the Bulgarian secondary education, 
being in use in the period 2006-2007. They are referring to a variety of themes of the 
Bulgarian and Balkan History, from the late antiquity till the end of the 20th century.

It becomes extremely obvious that the authors of these books seem to be very 
dedicated to give a European dimension through the narration of the Bulgarian 
history, by insisting a lot on the matter of Bulgarian culture and the way it was 
influenced from Europe and vice versa. Also, the information concerning political 
and cultural developments in the rest of the Balkan countries is presented in parallel 
to corresponding events in Europe and as consequences of mutual influences. The 
authors’ effort to present not only Bulgaria but the whole of the Balkans as well as 
an inseparable part of Europe’s political, socially and especially cultural evolution is 
connected also to their aim of giving a spherical perspective of history, by revealing 
different points of view supported by corresponding sources (official documents, 
photographs, memories etc) not only of Bulgarian origin but also of European.

Of course, in subjects such as the Macedonian Question – presented as a Bulgarian, 
Balkan and to a great extend also as a European issue – we cannot expect from Bulgarian 
history textbooks to overlook what they were calling, during the previous decades, the 
“Greek and Serbian threat against the national unification of the Bulgarian people”. 
However, the Bulgarian foreign policy of the period 1878-1944 is defined now as a 
“chain” of successes, failures, mistakes, wave rings and lost opportunities. According to 
the authors, it was the lack of immediate alignment with the dynamics of European policy, 
which led to the delay of taking the right decisions and choosing the right alliances.

Conclusively, we may say, that the deductions of this research reveal a strong 
effort of these history textbooks for developing a European and a historical as well 
consciousness for the Bulgarian students and a promising future for the didactics of 
history in the neighboring country.



Κλεονίκη Δρούγκα 

Ιδεολογικές ζυμώσεις και συγκρούσεις φορέων Eλληνικής παιδείας 
όπως αποτυπώνονται στα Eλληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας 

και Παιδαγωγικής των μαθητών της Ανατολικής Θράκης 
(τέλη 19ου - αρχές 20ου αι.)





Το συγκεκριμένο άρθρο επιχειρεί να αναδείξει τις ανιχνεύσιμες ιδεολογικές αντι-
θέσεις ανάμεσα στα δύο κέντρα του ελληνισμού, την Αθήνα και την Κωνσταντινού-
πολη, κατά τον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα, όπως εκείνες διαφαίνονται στα 
ιστορικά διδακτικά εγχειρίδια και τις παιδαγωγικές μεθόδους που εφαρμόζονταν ή 
προτείνονταν για τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ανατολικής Θράκης. Για 
την ανάγνωση και την αποτίμηση της επιλογής του περιεχομένου ορισμένων ιστο-
ρικών διδακτικών και παιδαγωγικών εγχειριδίων που εντοπίστηκαν στη Βιβλιοθήκη 
του «Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπόλεως» αξιοποιήθηκαν οι ιστορικές μέ-
θοδοι, με στόχο την ανάδειξη και την ερμηνεία των εκπαιδευτικών και γενικότερα 
των πνευματικών τάσεων και επιλογών.

Τα διδακτικά εγχειρίδια ιστορίας που χρησιμοποιούνταν στα ελληνικά εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα της Ανατολικής Θράκης εκδίδονταν στην Κωνσταντινούπολη και την 
Αθήνα, τους δύο πόλους του ελληνισμού, οι οποίοι συναγωνίζονταν στη διοχέτευση 
ιδεολογικών στοιχείων διασφάλισης της εθνικής συνείδησης του ελληνισμού στην 
περιοχή. Το δικαίωμα έγκρισής τους, κριτήρια για την οποία ήταν η νομιμοφροσύνη 
στις πατριαρχικές αρχές και οι προϋποθέσεις που έθετε το οθωμανικό κράτος, είχε από 
το 1836 ως το 1845 αποκλειστικά η Κεντρική Εκκλησιαστική Πατριαρχική Επιτροπή 
και στη συνέχεια το Κρατικό Συμβούλιο επί της Λογοκρισίας των Βιβλίων1. Το οικου-
μενικό πατριαρχείο επικύρωνε τη χρησιμοποίησή τους στα ελληνικά εκπαιδευτήρια 
του υπόδουλου ελληνισμού της Ανατολικής Θράκης με εκκλησιαστική σφραγίδα2. 
Ύστερα από εντολή του Διαρκούς Εθνικού Μικτού Συμβουλίου, το 1863, η Κεντρική 
Εκκλησιαστική Πατριαρχική Επιτροπή προσδιόρισε επακριβώς το περιεχόμενο των 
διδακτικών αντικειμένων και των αντίστοιχων εγχειριδίων, αν και φαίνεται ότι το 
1868 παραχωρήθηκε ορισμένη ελευθερία επιλογής του διδακτικού εγχειριδίου στους 
διδάσκοντες -με την προϋπόθεση, βέβαια, να φέρει την εκκλησιαστική σφραγίδα- μια 
πρακτική που εφαρμόστηκε ως τα τέλη του 19ου αιώνα3. 

1 Χ. Σολδάτος. Η εκπαιδευτική και πνευματική κίνηση του ελληνισμού της Μ. Ασίας, 1880-1920, 
τόμος 2 , Αθήνα 1989.

2 Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, «Κανονισμός των αλληλοδιδακτικών και ελληνικών σχολείων των τε 
εν Κωνσταντινουπόλει, και εν απάσαις ταις τω οικουμενικώ θρόνω υποκειμέναις επαρχίαις (1846)», 
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Οθωμανική Διοίκηση και η Εκπαίδευση του Γένους, Κείμενα-Πηγές, 
Θεσσαλονίκη 1998,  σ. 429.

3 Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ό.π., σσ. 467- 470. 
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Τότε και ως τις αρχές του 20ου αιώνα διεξήχθησαν  διαγωνισμοί για την επιλο-
γή εγχειριδίων, όπως οι «Ζωγράφειος», «Καραπάνειος» και «Βουτσιναίος», και πα-
ράλληλα επιτράπηκε ορισμένη ελευθερία στους διδάσκοντες να επιλέγουν διδακτι-
κά εγχειρίδια, με την προϋπόθεση ότι έπρεπε να είναι επικυρωμένα με πατριαρχική 
σφραγίδα. Ενδιαφέρον έχει ένα υπόμνημα4 που συντάχθηκε στην Αθήνα, στις 
30.11.1893 από μια πλειάδα επικείμενων συγγραφέων διδακτικών εγχειριδίων. 
Σ΄αυτό οι συγγραφείς εξέφραζαν την αγωνία τους για καλά εγχειρίδια και ζητού-
σαν από τον πρόεδρο της κυβέρνησης Χ. Τρικούπη να επεκτείνει τα χρονικά όρια 
κατάθεσης προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους για ακόμη οκτώ μήνες. Επιπλέ-
ον στο υπόμνημά τους εξέφραζαν νεωτεριστικές απόψεις για την εποχή, επιχειρη-
ματολογούσαν ενάντια στην πρακτική του μοναδικού βιβλίου, κατέκριναν τη με-
γάλη απόσταση του ενός διαγωνισμού από τον άλλο και ασκούσαν κριτική στον 
αμφισβητήσιμο, κατά την πεποίθησή τους, τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Από το 1905 ως το 1912 τα διδακτικά εγχειρίδια εκδίδονταν κυρίως στην Κων-
σταντινούπολη, την Αδριανούπολη, τη Θεσσαλονίκη και τη Σμύρνη, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της Κεντρικής Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής5.

Με κριτήριο το περιεχόμενο των διδακτικών εγχειριδίων ιστορίας και τους παιδα-
γωγικούς προσανατολισμούς των δύο κέντρων του ελληνισμού, Αθήνας και Κωνστα-
ντινουπόλεως, διαφαίνονται ορισμένες αντιπαλότητες στην πολιτική ιδεολογία τους, 
οι οποίες θα μπορούσαν να αιτιολογηθούν. Η  αποδόμηση της αντίληψης της «φυ-
σικής» εξουσίας που ασκούσε το πατριαρχείο, η οποία προσδιοριζόταν από το φόβο 
απέναντι στην Πύλη και την επιθυμία διατήρησης των κεκτημένων δικαιωμάτων του, 
και η ανάληψη πρωτοβουλιών από το ελληνικό κράτος -όταν εκείνο συστήθηκε-, 
αναντίρρητα, ενόχλησε το πατριαρχείο6. Από την άλλη μεριά τα διδακτικά εγχειρίδια 
που τυπώνονταν στην Αθήνα εμφορούνταν αρχικά από την εθνική ιδέα, η οποία, μετά 
τη διαμόρφωση του ελληνικού κράτους, κλυδωνιζόταν ανάμεσα στην εθνική-εδαφική 
ολοκλήρωση του τελευταίου και την ειρηνική συνύπαρξη των ποικίλων εθνοτήτων 
στην οθωμανική αυτοκρατορία -την οποία, βέβαια, τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του 
19ου αιώνα καθιστούσε προβληματική ο βουλγαρικός εθνικισμός. 

Έλληνες πολιτικοί, η ηγεσία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, πρόσφυγες που 
είχαν καταφύγει στο ελληνικό βασίλειο αλλά και αρκετοί υπόδουλοι ενστερνίζονταν 
την ιδέα της απελευθέρωσης των υπόδουλων ελληνικών επαρχιών, υποδαύλιζαν επα-

4 Θ. Αποστολόπουλος, Υπόμνημα περί διδακτικών βιβλίων, Αθήνα 1894, σσ. 1-10. 
5 Ε. Μπελιά, Εκπαίδευση και αλυτρωτική πολιτική. Η περίπτωση της Θράκης 1856-1912, Θεσσαλονίκη 

1995, σσ. 146-155 και 159.
6  Ε. Μπελιά,  ό.π., σ. 130.
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ναστατικά κινήματα σε εκείνες και έκαναν διπλωματικές κινήσεις, όσο οι διεθνείς 
εξελίξεις ήταν ευνοϊκές7. Η προσάρτηση των περιοχών εκείνων στο ελληνικό κράτος 
ήταν, ωστόσο, ανέφικτη, εξαιτίας της οικονομικής και πολιτικής αστάθειας του ελ-
ληνικού βασιλείου, της πολιτικής των ευρωπαϊκών δυνάμεων και των εθνικιστικών 
κινήσεων των υπόλοιπων βαλκανικών λαών στον οθωμανικό χώρο8. 

Έτσι, η ελληνική εξωτερική πολιτική, προκειμένου να αποσοβήσει τον κίνδυ-
νο μιας αποτυχίας στις στοχεύσεις της, αποστασιοποιήθηκε από τον αλυτρωτισμό 
μετά το 1870 και πρόκρινε την αναγκαιότητα της ελληνοτουρκικής συνύπαρξης. 
Εκείνη θα διασφάλιζε τα ανοίγματα φιλελευθεροποίησης (Τανζιμάτ), που υπο-
σχόταν η αυτοκρατορία, θα σταθεροποιούσε τις σχέσεις μαζί της και θα απέτρεπε 
τη διακύβευση της εδαφικής ακεραιότητας του ελληνικού βασιλείου σε περίπτω-
ση ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης. Χάρη σ΄ εκείνη την αναδίπλωση, εξάλλου, 
θα διευκολυνόταν η οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη των Ελλήνων και θα 
εξυπηρετούνταν οι σκοπιμότητες και των δύο φορέων εξουσίας, του ελληνικού 
κράτους και του οικουμενικού πατριαρχείου. Αν και θεωρητικά υπήρξε τότε ταύ-
τιση των δύο ιδεολογιών Αθήνας-Κωνσταντινουπόλεως, δε διήρκεσε πέρα από 
το 1873, γιατί τα συμφέροντα και οι σκοπιμότητες των δύο κέντρων την υπονό-
μευαν. Δεν εξέλειπαν, βέβαια, και εσωτερικές διαφοροποιήσεις στα δύο κέντρα 
εξουσίας σχετικά με τον αναγκαίο πολιτικό προσανατολισμό της εξωτερικής τους 
πολιτικής, καθώς οι απόψεις του πατριαρχείου συχνά αντιστρατεύονταν τα συμ-
φέροντα και τις θέσεις των Φαναριωτών, της οικονομικά εύρωστης ελληνικής 
ομογένειας της Κωνσταντινουπόλεως και των υπόλοιπων αστικών κέντρων της 
Μ. Ασίας. Σε κάθε περίπτωση η συνύπαρξη σε ένα χώρο τόσων εθνοτικών και πο-
λιτισμικών ομάδων, η ύπαρξη και η διατήρηση των οποίων εξαρτιόταν από τους 
χειρισμούς της εξουσίας και τις αναδιπλώσεις της, όταν κρινόταν αναγκαίο, είχε 
ως αποτέλεσμα συχνές διακυμάνσεις και μεταβλητές στάσεις9.

Πιο συγκεκριμένα σε διδακτικά εγχειρίδια που τυπώθηκαν στην Αθήνα διακρίνε-
ται σαφής στόχευση να αναδειχθεί με τεκμήρια και λογικά συμπεράσματα η αδιάσπα-
στη ελληνική συνέχεια, η οποία διαφυλασσόταν ακόμη από τους μυθικούς χρόνους, 
να προβληθεί ο ελληνικός πολιτισμός, οι περίοδοι λάμψης και τα ανδραγαθήματα του 
παρελθόντος, όπως ενσαρκώνονταν στις ηρωικές μορφές των αρχαίων. Σημαντική 

7 Κ. Βακαλόπουλος,  Ιστορία της Ελλάδος. Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 201-202. 
8 Κ. Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 203 και Κ. Βακαλόπουλος, Ο ενδιάμεσος ελληνικός κόσμος στο 

γεωπολιτικό χώρο των κυρίαρχων ιδεολογιών. Θεσσαλονίκη 2006, σ. 49.
9 Χ. Καρδαράς, Το οικουμενικό πατριαρχείο και ο αλύτρωτος ελληνισμός. Μετά το συνέδριο του Βερο-

λίνου (1878). Αθήνα 1996, σ. 387 και Κ. Βακαλόπουλος, ό.π., 2006, σ. 49.
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θέση καταλάμβανε στα περισσότερα ιστορικά εγχειρίδια, όπως φαίνεται, η μυθολο-
γία10, η οποία στα πλαίσια μιας ηθικοκεντρικής αγωγής μέσα από τα πρόσωπα των 
ηρώων, διευκόλυνε την εσωτερίκευση προτύπων δράσης από το ιστορικο-μυθολογικό 
περιβάλλον. Οι συγγραφέας των ιστορικών εγχειριδίων θεωρούσαν αναγκαία τη δι-
δασκαλία επιλεγμένων μύθων της ελληνικής μυθολογίας για την καλλιέργεια του 
πνεύματος και του γλωσσικού κριτηρίου των μαθητών. Οι πεποιθήσεις τους βασίζο-
νταν στο σκεπτικό ότι πρώτοι οι Έλληνες από όλους τους υπόλοιπους λαούς ανέπτυ-
ξαν πολιτισμό και ότι το μάθημα αποτελούσε πηγή πληροφοριών για το παρελθόν, 
διευκόλυνε την ερμηνεία των νοημάτων των αρχαίων ποιητών και των παραστάσεων 
στη ζωγραφική και τη γλυπτική ενώ χάρη στον αλληγορικό του χαρακτήρα μπορούσε 
να περάσει φυσικές, ηθικές και μεταφυσικές αλήθειες. Στα εγχειρίδια που πλεονάζει 
η αναφορά στη μυθολογία διαφαίνεται ανάγλυφα η ελληνοκεντρική αντίληψη και 
καλλιεργείται σαφώς πνεύμα που αντανακλά την ανωτερότητα του ελληνικού πολι-
τισμού.

Τα ιστορικά εγχειρίδια στην πλειοψηφία τους, άλλωστε, επιδίωκαν τότε να καλύ-
ψουν εκείνες τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας που υπερτόνιζαν τις αρετές των 
Ελλήνων, τη γενναιότητα, την αρετή και τη δημιουργία πολιτισμού, τις ένδοξες επο-
χές που ο ελληνισμός επιβλήθηκε με τη δύναμη και το πολιτιστικό κύρος του στους 
άλλους λαούς είτε ως κατακτητής είτε ως κατακτημένος11. Οι συγγραφείς τους επιδί-
ωκαν να μετατρέψουν την αρχαία ελληνική ιστορία σε αναγνωστικό βιβλίο, με στόχο 
την καλλιέργεια των παιδιών.

 Γι΄ αυτό και προβαλλόταν η σχέση του ελληνισμού με τους υπόλοιπους λαούς 
μέσα από τα ειρηνικά πολιτισμικά του έργα και τις καλές σχέσεις που ο ελληνισμός 
διατηρούσε με τους γειτονικούς και άλλους πληθυσμούς και τονιζόταν η θέση ότι 
ιστορία δεν είναι μόνο το σύνολο των πολεμικών γεγονότων αλλά και το άθροισμα 
των ειρηνικών πολιτισμικών στοιχείων κάθε έθνους. Πολλά εγχειρίδια, εξάλλου, συ-
μπεριλάμβαναν και χάρτες και διακρινόταν για τη διαθεματικότητα, τη συνοχή και τη 
διαχρονικότητά τους ως προς την αφήγηση των γεγονότων12.

Επίσης, σε άλλα εγχειρίδια δινόταν έμφαση στη δημιουργία της Μεγάλης Ελ-
λάδας και στη διαμόρφωση της αθηναϊκής ηγεμονίας ως επιστέγασμα της αξίας του 
ελληνισμού13. Σε σημαντικό τμήμα τους παρουσιαζόταν η ιστορία των ανατολικών 

10 Κ. Κοντογόνος, Επιτομή Ελληνικής Μυθολογίας εκ διαφόρων συγγραφέων ερανισθείσα, Αθήνα 
1847. 

11 Λ. Φλερύ, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας (επιμέλεια «Φιλόμουσος Εταιρεία»), Αθήνα 1860. 
12 Γ. Βακαλόπουλος, Γενική Ιστορία, Αθήνα 1966. 
13 Σ. Τσιβανόπουλος, Σύνοψις της Γενικής Ιστορίας, Αθήνα 1886. 
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λαών, Κινέζων, Ινδών, Αιγυπτίων, Ασσυρίων, Φοινίκων, Εβραίων, Περσών-Μήδων 
και Ελλήνων. Μετά από την εκτενέστατη παρουσίαση της ιστορίας των ανατολικών 
λαών γίνονταν αναφορές στους παλαιότερους κατοίκους της Ελλάδας, τις ελληνικές 
φυλές, το χαρακτήρα και τη διασπορά τους, την ηρωική εποχή, τον τρωικό πόλεμο, 
την κάθοδο των Ηρακλειδών, τη δημιουργία της Μεγάλης Ελλάδος, την ανάπτυξη 
της Σπάρτης, της Αθήνας, τους Περσικούς πολέμους, τον Πελοποννησιακό πόλεμο, 
την αθηναϊκή ηγεμονία μετά την τυραννία των Τριάκοντα και έκλεινε με την Ιστορία 
των Μακεδόνων.

Το σκεπτικό των περιόδων που περιγράφονταν ήταν να καταδειχθεί η συνέχεια 
και η ενότητα του ελληνικού έθνους, στοιχεία που προβάλλονταν τόσο μέσα από την 
ιστορική διήγηση όσο και μέσα από τα πολιτιστικά στοιχεία που παρουσιάζονταν 
κοινά και διαμόρφωναν το χαρακτήρα του. 

Σε ιστορικά εγχειρίδια που τυπώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη14 διακρίνεται ορι-
σμένη επιφυλακτικότητα στον εξωραϊσμό του ελληνισμού και παρατίθενται στοιχεία 
για την ιστορία των ανατολικών λαών: Παλαιστίνης, Βακτριανής, Ασσυρίας, Μήδει-
ας, Βαβυλωνίας, Μ. Ασίας, του Τρωικού, Φρύγιου και Λύδιου Βασιλείου, Συρίας, 
Φοινίκης, Αραβίας, Αρμενίας, Μεσοποταμίας, Περσίας, Ινδίας, Κίνας και έκλεινε με 
την ιστορία της Καρχηδόνος και της Αιγύπτου, χωρών της Αφρικής. Στα ίδια ιστορικά 
εγχειρίδια παρουσιάζεται σε ορισμένη έκταση η παρουσία των Οθωμανικών φύλων 
ως κατακτητών της βυζαντινής αυτοκρατορίας15. Δεν θα πρέπει, ωστόσο, ο μελετητής 
να παραγνωρίσει και ορισμένους νεωτεριστές ιστορικούς στην Κωνσταντινούπολη 
που προτείνουν διδακτικά εγχειρίδια, οι οποίοι εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους στις 
παλαιότερες μεθοδολογίες και αναζητούν, χρησιμοποιώντας αλληγορίες, ευθύνες 
από τους φορείς της εξουσίας για τις μεταπτώσεις του ελληνισμού. Ορισμένοι συγ-
γραφείς16 καινοτόμησαν εκθέτοντας λεπτομερειακά τους χαρακτήρες των δρώντων 
προσώπων, βασιλέων, υπάτων, αυτοκρατόρων και άλλων, ώστε να γίνουν αντιληπτές 
οι αρετές και τα πάθη τους και οργάνωσαν την ιστορία της Ρώμης από την κτίση 
της ως την κατάλυση του δυτικού τμήματός της  έτσι, ώστε να μοιάζει με την ιστο-
ρία ενός ατόμου που πέρασε από την ακμή στην παρακμή εξαιτίας της διαφθοράς 
και της πολυτέλειας. Η επιλογή του γλωσσικού κριτηρίου εξυπηρετούσε, γι΄ αυτούς 
τον παιδαγωγικό σκοπό για τον οποίο γραφόταν το πόνημα, καθώς δεν ήταν ούτε η 
ακραία αρχαΐζουσα ούτε η ακραιφνής καθαρεύουσα. Με τις συγκεκριμένες γλωσσι-

14 Κ. Ζαχαριάδης, Γενική Ιστορία, Κωνσταντινούπολη 1870. 
15 Κ. Ζαχαριάδης, Στοιχειώδης Ιστορία της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της επιλεγόμενης 

Βυζαντινής, Κωνσταντινούπολη 1885. 
16 Γ. Σεργιάδης, Επίτομος Ρωμαϊκή Ιστορία. Κωνσταντινούπολη 1895. 
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κές επιλογές στόχευαν στην αμεσότητα του εγχειριδίου και την κατανόησή του από 
τους Έλληνες μαθητές. Τέτοιες επιλογές αντανακλούν την αναγκαιότητα για ριζική 
εκπαιδευτική αναδιάρθρωση σε γλωσσικό και μεθοδολογικό επίπεδο.

Ανάλογη κριτική ασκήθηκε το 1904-1908 στα διδακτικά εγχειρίδια ιστορίας για 
την αναχρονιστική διδακτική τους ύλη, τη μη κατανοητή λόγια γλώσσα και τον γε-
νικότερο κλασικιστικό-θεωρητικό προσανατολισμό της εκπαίδευσης, απότοκο του 
ευρωπαϊκού θαυμασμού του αρχαιοελληνικού πνεύματος, που ενστερνίστηκε και το 
οικουμενικό πατριαρχείο17. «Ιστορία εν τοις πλείστοις χωρίοις διδάσκεται η των μυθι-
κών χρόνων μόνον, ωσεί απέθανεν η ελληνική φυλή μετά τον Ηρακλέα, ου τους άθλους 
τόσον επιμόνως επαναλαμβάνουσιν οι διδάσκαλοι και τόσον ευχερώς και μονοτόνως 
εκ στήθους απαγγέλλουσιν οι παίδες των χωρικών…».18 

Αναντίλεκτα, τα προβλήματα στην εκπαίδευση δεν ήταν λίγα αλλά δεν άφηναν 
αδιάφορους τους διανοούμενους της εποχής, οι οποίοι πρόβαλλαν τρόπους για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων υλικοτεχνικής υποδομής, τη βελτίωση της παρεχόμενης 
γνώσης, τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων19 και του τρόπου μετάδοσής της20. Εκεί-
νοι ασκούσαν έντονη κριτική στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, με την αιτιολογία 
ότι ήταν μακριά από την επαγγελματική κατάρτιση. Πολύ εύστοχα παρέθεταν ως πα-
ράδειγμα τον Καποδίστρια, ο οποίος, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση του νεοσύστατου 
ελληνικού κράτους, είχε ως πρώτο του μέλημα την ανάπτυξη της γεωργίας και γι΄ αυτό 
το λόγο σύστησε τεχνικό σχολείο στην Αίγινα. Εκείνοι υποστήριζαν την εισαγωγή 
τεχνολογικών μαθημάτων, της χειροτεχνίας και άλλων αντικειμένων καθαρά τεχνικής 
εκπαίδευσης και τη δημιουργία ενός εργαστηρίου στο οποίο θα μπορούσε να μαθαίνει 
όποιος ήθελε ένα είδος τέχνης, καταδίκαζαν την απομνημόνευση, που επικρατούσε ως 
τότε στα σχολεία, προπαγάνδιζαν την απλή γλώσσα στα διδακτικά εγχειρίδια και την 
επαρκέστερη μόρφωση του δασκάλου για την επιτυχία του έργου του. 

Την περίοδο που εξετάζεται στα έργα διδακτικής και παιδαγωγικής κατίσχυαν τα 
αναχρονιστικά πρότυπα με σημαντικότερο εκείνο της Κ. Κεχαγιά21. Επρόκειτο για 
ένα δοκίμιο παιδαγωγικού χαρακτήρα, το οποίο αναδείκνυε το ρόλο της παιδαγω-

17 Α. Καραφύλλης, Νεοελληνική Εκπαίδευση. Δύο αιώνες μεταρρυθμιστικών προσπαθειών. Αθή-
να 2002,  σ. 44.

18 Α.Υ.Ε./Κ.Υ., Ά.α.κ, φακ. Κ΄ 1907 Ι. Δραγούμης, υποπρόξενος Δεδέαγατς, προς Ε.Ε.Ε.Π., αρ. 
284/ 3.7.1906.

19 Ι. Παυλίδης, Πρακτικόν Σύστημα Δημοτικής Εκπαιδεύσεως παρά τοις Έλλησιν ήτοι Διδακτική 
και Παιδαγωγική δια πλήρη Δημοτικά σχολεία μετά Τεχνικής Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1895.  

20 Α. Χρηστίδης, Α. Η παίδευσις ημών και αγωγή κατά τον 19ο αιώνα, Κωνσταντινούπολη 1901. 
21 Κ. Κεχαγιά,  Εγκόλπιον παιδαγωγικόν ή συμβουλαί τινές προς τας αποφοιτώσας Ζαππίδας, Κων-

σταντινούπολη 1880.
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γού-δασκάλας στη διαφύλαξη της θρησκείας, των εθνικών παραδόσεων και ιδεών 
από την επιζήμια επίδραση ξενόφερτων στοιχείων. Εξαίρονταν τα αρχαιοελληνικά 
ιδεώδη του ανθρωπισμού που πρόβαλλαν οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς και τονι-
ζόταν η σημασία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, στην οποία γράφτηκαν τα αρχαία 
κείμενα. Στο πόνημα υποστηριζόταν η άποψη ότι ο επιχειρούμενος εξευρωπαϊσμός 
του Έλληνα δυνητικά θα οδηγούσε στη διάσπαση της ενότητας των αντιλήψεών του, 
στη νόθευση των ηθών του και στην επιβράδυνση της ανάπτυξής του. Την άποψή της 
τεκμηρίωνε με το παράδειγμα των δυτικο-ευρωπαϊκών κρατών που στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τους ενέτασσαν την εκμάθηση της ελλη-
νικής γλώσσας. Για την ενίσχυση του εθνικού φρονήματος και τη διατήρηση υψηλού 
θρησκευτικού συναισθήματος η συγγραφέας υποδείκνυε τη συμμετοχή στις εθνικές 
εορτές, τις επισκέψεις σε μουσεία, σε σωζόμενα μνημεία και την παρακολούθηση 
λειτουργιών. Από όλα τα διδακτικά αντικείμενα η ίδια, μεγαλύτερη έμφαση έδινε 
στα θρησκευτικά, τα οποία έκρινε ως απαραίτητα για την επιτυχία του ρόλου της 
γυναίκας ως μητέρας και συζύγου, έπειτα τα αρχαία ελληνικά για την εθνική αγωγή 
των κοριτσιών «το κυρίως χαρακτηρίζον την εθνικήν παίδευσιν είναι η μέθοδος της 
διδασκαλίας και σπουδής της αρχαίας ημών γλώσσης», την ιστορία, τις ξένες γλώσσες 
και μάλιστα τη γαλλική, τη μουσική, τα εργόχειρα (πλεκτική, ραπτική, ποικιλτική και 
τριχαπτική) και τη ζωγραφική. Αντίθετα, υποβάθμιζε τη διδασκαλία των φυσικομα-
θηματικών επιστημών. 

Ορισμένοι παιδαγωγοί και λόγιοι, ωστόσο, υιοθετώντας σύγχρονες παιδαγωγικές 
μεθόδους22, δεν δίσταζαν να προτείνουν καινοτόμες και θεαματικές αλλαγές με σκο-
πό τη βελτίωση του έργου των δασκάλων και γενικότερα της παιδείας23. Στα παιδαγω-
γικά του έργα η εκτενής διαπραγμάτευση των μεθόδων της διδακτικής εναρμονίζεται 
με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και συμβαδίζει με την ελληνική πραγμα-
τικότητα και τις ανάγκες των Ελλήνων μαθητών του δημοτικού της εποχής. Προσ-
διορίζονται οι ώρες διδασκαλίας και η επωφελέστερη για τους μαθητές επιλογή των 
διδακτικών αντικειμένων στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων και προκρίνεται η 
εφαρμογή στα δημοτικά σχολεία της γενετικής μεθόδου διδασκαλίας ή αναπτύσσου-
σα ή στοιχειώδης, γιατί εκείνη ικανοποιούσε πληρέστερα τις πνευματικές ανάγκες 
των μαθητών και συντελούσε στην ανάπτυξη των νοητικών λειτουργιών τους.

Μάλιστα καινοτόμοι εκπαιδευτικοί, όπως ο Γ. Παγίδας, γυμνασιάρχης με ευρω-

22 Μ. Σακελλαρόπουλος, Η Παιδαγωγική του Δημοτικού Σχολείου, Αθήνα 1892 και Α. Παγίδας, Επί-
κρισις των Παιδαγωγικών Μελετών ή Αμαθείας και Ψευδαλαζόνος κόμπου και θρασύτητος έλεγχος, Αθήνα 
1882.  

23 Γ. Κωνσταντινίδης, Οδηγός ήτοι Εγχειρίδιον της προκαταρκτικής διδασκαλίας, Αθήνα 1873.
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παϊκές επιδράσεις στο ελληνικό γυμνάσιο Αδριανουπόλεως, δε διστάζουν να ενα-
ντιωθούν με τα έργα τους σε πεπαλαιωμένες εκπαιδευτικές πρακτικές, όπως της Κ. 
Κεχαγιά, διευθύντριας στο παρθεναγωγείο Αδριανουπόλεως. Σε επικριτικό του κεί-
μενο ο πρώτος, αφού καυτηρίαζε τη γνωστική, εκπαιδευτική και ηθική ανεπάρκεια 
ορισμένων διδασκόντων, επέκρινε με οξείς χαρακτηρισμούς την τότε διευθύντρια του 
Ζαππείου παρθεναγωγείου Κωνσταντινουπόλεως, K. Κεχαγιά, επιδιώκοντας έτσι να 
αποκαλύψει, τον πνευματοκτόνο συντηρητισμό της στις διδακτικές μεθόδους και τα 
παιδαγωγικά συστήματα. Αντ΄ αυτών ο συγγραφέας προτείνει άλλα, γραμμένα από 
περισσότερο έγκριτους συγγραφείς της Δύσης. Ο ίδιος έζησε και μετεκπαιδεύτηκε 
στο εξωτερικό, διαπνεόταν από νεωτεριστικά ιδεώδη και στοχεύσεις σχετικά με την 
προτεινόμενη εκπαιδευτική προσπάθεια του αλύτρωτου ελληνισμού και δεν εγκλώ-
βιζε την παρεχόμενη παιδεία στα εκκλησιαστικά πρότυπα. 

Πολλοί εξάλλου έφταναν μάλιστα στο σημείο να κάνουν σοβαρότατες επιση-
μάνσεις όσον αφορούσε για παράδειγμα την αρχιτεκτονική και την αισθητική του 
εκπαιδευτικού χώρου24 και συστάσεις στο εκπαιδευτικό έργο των δασκαλισσών των 
νηπιοπαρθεναγωγείων25. Αναδεικνύοντας την μεγάλη καταβολή προσπάθειας από τη 
μεριά του δασκάλου συζητούσαν το θέμα της αλλαγής της διδακτικής μεθόδου σε 
συνδυασμό με την επιμόρφωση και την ηθική του δασκάλου. Καυτηρίαζαν ιστορικά 
εγχειρίδια στα δημοτικά σχολεία που έβριθαν σε καταλόγους ονομάτων και χρονολο-
γιών και προσπερνούσαν σημαντικά ιστορικά γεγονότα χωρίς εμβάθυνση ή άλλη παι-
δαγωγική θεώρηση και έκαναν μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση εκπαιδευτικής ύλης.

Συμπεράσματα
Το ελληνικό στοιχείο στην τουρκοκρατούμενη Ανατολική Θράκη το 19ο και αρ-

χές 20ου αιώνα κατέβαλλε σημαντικές προσπάθειες να διατηρήσει την εθνική του 
υπόσταση, να τονώσει το αυτοαίσθημά του και να προβάλλει ορισμένες αξίες του 
ελληνικού στοιχείου. Το διδακτικό αντικείμενο που σ΄ εκείνη την ιστορική στιγμή 
έφερε το βάρος της διασφάλισης των στοιχείων της εθνικής ταυτότητας είχε η ιστο-
ρία που θα ενεργοποιούσε τις δυνάμεις των αλύτρωτων Ελλήνων να διατηρήσουν 
την ταυτότητά τους μέσα σε ένα περιβάλλον πολυπολιτισμικό και σε πολλά επίπεδα 
αποπροσανατολιστικό για πένητες και επί μακρόν καταναγκασμένους, υπό το πρίσμα 
της μειονότητας, λαούς, με το σκεπτικό ότι ιδεολογικοποίηση του παρελθόντος θα 

24 Σ. Μωραΐτη, Διδασκαλική ή Σύντομοι οδηγίαι περί της χρήσεως της νέας διδασκαλικής μεθόδου, 
Αθήνα 1880. 

25 Α. Σπαθάκης, Οικιακή παιδαγωγική ή Περί της κατ΄ οίκον αγωγής των Παίδων. Αθήνα 1889. 
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μπορούσε να διασφαλίσει την ιδέα ενός μέλλοντος ως συλλογικού πεπρωμένου. Η 
επιτυχία των προηγούμενων στόχων εξαρτιόνταν, ωστόσο, άμεσα από τις παιδαγω-
γικές μεθόδους και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζονταν στα ελληνικά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Προς σ΄ εκείνη την κατεύθυνση δραστηριοποιηθήκαν, αφενός, το πατριαρχείο 
και, αφετέρου, το ελληνικό κράτος από τη στιγμή που δημιουργήθηκε και απέκτησε 
πολιτικό όραμα και πολιτικές στοχεύσεις. Οι δύο εκείνοι πόλοι και όσοι φορείς παι-
δείας εντάχθηκαν στον έναν ή στον άλλο ενδιαφέρθηκαν πραγματικά για την παιδεία 
του ελληνισμού εκτός γεωγραφικών ορίων του ελληνικού κράτους αλλά όχι πάντοτε 
με τον ίδιο τρόπο.

Πιο συγκεκριμένα οι προερχόμενες από την Κωνσταντινούπολη εκδόσεις διδακτι-
κών εγχειριδίων είχαν περισσότερο προσεγμένο περιεχόμενο ως προς την παρουσία-
ση των ελληνικών ανδραγαθημάτων και μικρότερες σε έκταση αναφορές στα ελληνι-
κά επιτεύγματα όταν και όπου εκείνα συνέβησαν. Δεν παρέλειπαν να κάνουν εκτενείς 
παρουσιάσεις της οθωμανικής ιστορίας και να δηλώνουν με αυτόν τον τρόπο τη νο-
μιμοφροσύνη του πατριαρχείου στο σουλτάνο ως φορέα παιδείας και προστασίας του 
αλύτρωτου ελληνισμού, η οποία θα αποτελούσε και εγγύηση για τη διατήρηση ορι-
σμένων προνομίων. Κάθε παιδαγωγική δράση, εξάλλου, έπρεπε να εμφορείται από 
ελληνορθόδοξο χαρακτήρα και να στόχευση ανάλογη με τις προθέσεις της εκπαιδευ-
τικής προσπάθειας της επιβαλλόμενης από τα εκκλησιαστικά πρότυπα. Οι καινοτόμες 
φωνές, βέβαια, δεν εξέλιπαν αλλά ήταν περιορισμένες. 

Από την άλλη μεριά οι εκδόσεις διδακτικών εγχειριδίων που προέρχονταν από το 
ελληνικό βασίλειο είχαν στην πλειοψηφία τους νεωτεριστικό περιεχόμενο και στό-
χευαν στη δρομολόγηση ουσιαστικών αλλαγών στο πεδίο της παιδαγωγικής επιστή-
μης και στη διδακτέα ύλη των εγχειριδίων. Δεν πρέπει να παραγνωριστεί, ωστόσο, ότι 
οι επιδράσεις του ευρωπαϊκού πνεύματος και των εκάστοτε πολιτικών στοχεύσεων 
του ελληνικού κράτους επηρέαζαν το ιδεολογικό περιεχόμενο των εγχειριδίων, ενώ η 
προοδευτικότητά τους δεν επισκιαζόταν από ορισμένο φόβο που ενδεχομένως ταλά-
νιζε τους Έλληνες εντός της οθωμανικής επικράτειας. 

Οι συγκρούσεις εκείνες των δύο πόλων, πατριαρχείου και ελληνικού βασιλείου 
και όσων εντάσσονταν στη μία ή την άλλη μερίδα, λειτούργησαν διττά: από τη μία 
τροχοπέδησαν την εκπαιδευτική δράση και από την άλλη μεριά την κινητοποίησαν με 
θετικά αποτελέσματα για τον ελληνισμό τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
όσο και σε επίπεδο αναβάθμισης της διδακτικής ύλης, των μεθόδων και των εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων.
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Kleoniki Drouga

Summary
Both the history and the educational course books used by the Greek students in 

Eastern Thrace constitute an indication of tendencies and ideas, conservative or mod-
ern, which in the end of the 19th century-the begins of the 20th are expressed by those 
concerned with education (Greek State, the Church, Greek scholars living abroad and 
other educational associations). All those concerned bring forward the need to pre-
serve the national conscience and the wish of Greek people to defend all the identify-
ing elements of their identity. Both the conflicts as well as the concern expressed by 
scholars and writers of educational course books emphasize the seriousness of the 
occasions in an exceptionally controversial field occupied by the Ottomans for almost 
five and a half centuries.



Θεοδόσης Κυριακίδης

Η έριδα μεταξύ της κοινότητας Τραπεζούντας και της Μονής της 
Παναγίας Σουμελά για την τύχη της βιβλιοθήκης του Γεωργίου Υπομενά





Ο Γεώργιος Υπομενάς ήταν ένας από τους σπουδαίους και φημισμένους λόγιους 
Έλληνες του Πόντου. Σπούδασε στην πόλη της καταγωγής του την Τραπεζούντα και 
αργότερα στο Βουκουρέστι και στην Πάδοβα φιλοσοφία και ιατρική και αναγορεύ-
τηκε διδάκτορας το 1709. Έζησε μεταξύ Βουκουρεστίου-Βιέννης και Βενετίας δια-
χειριζόμενος τις υποθέσεις του προστάτη του, ηγεμόνα της Βλαχίας Κωνσταντίνου 
Βασσαράβα. Πέθανε το 1745 και κληροδότησε τη πλούσια βιβλιοθήκη του στο Φρο-
ντιστήριο της Τραπεζούντας1.

Ο Κωνσταντίνος Σάθας στη Νεοελληνική Φιλολογία αφού αναφέρεται στο διδά-
σκαλο Γεώργιο Υπομενά στο τέλος σε μια υποσημείωση παραπέμπει τον αναγνώστη 
να πληροφορηθεί «περί της αθλίας τύχης της πολυτίμου ταύτης βιβλιοθήκης» στο 
έργο του Περικλή Τριανταφυλλίδη τα Ποντικά2. 

Τι λέει λοιπόν για το ζήτημα της βιβλιοθήκης του Γεωργίου Υπομενά ο Περικλής 
Τριανταφυλλίδης που ήταν και ένας από τους πρωταγωνιστές που ανακίνησαν το 
ζήτημα; Ο Τριανταφυλλίδης αναφέρει ότι η πλούσια βιβλιοθήκη του που αποτελού-
νταν από ελληνικά και λατινικά συγγράμματα κληροδοτήθηκε στο Φροντιστήριο της 
Τραπεζούντας με την εξής αφιερωματική σημείωση: «Αφιέρωμα τω εν Τραπεζούντι 
Φροντιστηρίω υπό Γεωργίου Υπομενά Τραπεζουντίου, αζμε΄»3. Τα βιβλία του Υπο-
μενά, όμως, εκατό χρόνια σχεδόν μετά το θάνατο του δωρητή τους, βρέθηκαν στη 

1 Αθ. Καραθανάσης, Η Φλαγγίνειος Σχολή της Βενετίας, Θεσσαλονίκη 1975, 21985. Πρβλ. Αθ. Κα-
ραθανάση, Οι Έλληνες λόγιοι στη Βλαχία, σ. 100-101 και σ. 201-204, Φλορίν Μαρινέσκου, «Υπομενάς 
Τραπεζούντιος», Γεώργιος, λήμμα στην Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού Ελληνισμού, τομ. ΣΤ, σ. 69-70 και 
Κ. Φωτιάδης-Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Η παιδεία στον Πόντο (1682-1922), σ. 99-100.

2 Κ. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, σ. 459. Παρόμοιο ζήτημα κατακράτησης είχε ανακύψει και με 
τα βιβλία του Σεβαστού Κυμινήτη για τα οποία ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Παΐσιος, εξέδωσε το 
1744 αφοριστικό γράμμα, προς όσους κατακρατούσαν τα συγκεκριμένα βιβλία. Βλ. Επ. Κυριακίδη, Βιο-
γραφίαι των εκ Τραπεζούντος και της περί αυτήν χώρας από της Αλώσεως μέχρις ημών ακμασάντων λογίων, 
μετά σχεδιάσματος ιστορικού περί του ελληνικού φροντιστηρίου των Τραπεζουντίων, Αθήνα 1897, σ. 112-
113 και Χρ. Φιλιππίδη, Η Εκκλησία Τραπεζούντος, Αθήνα 1933, σ. 594-601.

3 Π. Τριανταφυλλίδη, Η εν Πόντω Ελληνική φυλή ἤτοι τα Ποντικά, Αθήνα 1866, (Ανατύπωση Εκ-
δοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1993), σ. 41 και συνεχίζει λέγοντας ότι η επιγραφή 
συμπληρωνόταν με μια άλλη σημείωση που έγραφε «διατηρείσθω δε νυν εν μονή Σουμελάς». Βλ. και Λ. 
Αποστολίδη, Άγνωστες σελίδες του Πόντου, (Το χειρόγραφο του Ιωάννου Μαρνόπουλου), Θεσσαλονίκη 2001 
σ. 68. Ο Χρύσανθος Φιλιππίδης αναφέρει και μια άλλη αφιερωματική σημείωση: «εκ των του Γεωργίου 
Τραπεζουντίου Υπομενά προς χρήσιν του εν Τραπεζούντι Φροντιστηρίου ο Γ. Τρ. Υπομενάς δωρείται», 
Χρύσανθος, Η Εκκλησία Τραπεζούντος, ό.π., σ. 623.
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μονή της Παναγίας Σουμελά.
Πώς έφτασαν από τη Βλαχία όπου διέμενε ο Υπομενάς και γιατί βρέθηκαν στη 

μονή της Παναγίας Σουμελά και όχι στο Φροντιστήριο της πόλης όπως ήταν η επιθυ-
μία του κληροδότη;

Η εικασία του Τριανταφυλλίδη είναι ότι τα βιβλία αυτά στάλθηκαν από τη Βλαχία 
με κάποιον αδελφό της Μονής Σουμελά, ο οποίος βρισκόταν εκεί με σκοπό να συλ-
λέξει συνδρομές υπέρ της μονής της μετανοίας του. Αυτός λοιπόν ο μοναχός ή δεν 
φρόντισε να παραδώσει τα βιβλία στο Φροντιστήριο ή είδε την ακαταστασία που επι-
κρατούσε στη Σχολή και φοβούμενος μη διασκορπιστεί η βιβλιοθήκη την μετέφερε 
στη Μονή Σουμελά. Προφανώς, εικάζει ο Τριανταφυλλίδης, δεν ενημέρωσε κανέναν, 
διότι η βιβλιοθήκη βρέθηκε στη Σουμελά τυχαία έπειτα από 100 χρόνια και φαίνεται 
πως και οι ίδιοι οι πατέρες αγνοούσαν την ύπαρξη της4.

Ο Επαμεινώνδας Κυριακίδης, όμως, ένας άλλος ιστορικός του Πόντου που έγρα-
ψε μάλιστα την ιστορία της μονής, μας παραθέτει τα γεγονότα κάπως διαφορετικά. Η 
άποψη του είναι ότι τα βιβλία παραδόθηκαν στη σχολή της Τραπεζούντας που εκείνη 
την περίοδο λειτουργούσε σε μετόχι της Παναγίας Σουμελά. Όταν το Φροντιστήριο 
ανέκοψε τις εργασίες του το 1749, οι μοναχοί μετέφεραν τα βιβλία στο μοναστήρι και 
έγραψαν στον Κώδικα: «1749, ο κυρ. Γεώργιος διδάσκαλος εις την Βλαχίαν αφιέρω-
σε τα βιβλία του πατερικά ελληνικά εις το μοναστήρι μας δια να μνημονεύονται τα 
ονόματα των γονέων του» 5.  

Έτσι λοιπόν η πιθανότερη εκδοχή είναι να κληροδοτήθηκαν τα βιβλία στη σχολή 
με το θάνατο του Υπομενά το 1745, και να τοποθετήθηκαν στο μετόχι της μονής Σου-
μελά όπου προσωρινά λειτουργούσε το Φροντιστήριο. Όταν λοιπόν το 1749 διεκόπη 

4 Περικλή Τριανταφυλλίδη, Ποντικά, ό.π., σ. 41. Πραγματικά ο αυτόπτης μάρτυρας Ιωάννης Μαρ-
νόπουλος θα γράψει στις σημειώσεις του: «Πτοηθέντες Ηγούμενος τε και Πατέρες διέταξαν και ηνοίχθη 
η βιβλιοθήκη  προς έρευναν, καθότι ουδείς αυτών εγίνωσκε αν τοιαύτα βιβλία κείνται εκεί, καθότι επί 
οκτώ μήνας καθ’ ους διέτριψα εκεί, ουδένα είδον να ανοίξη την βιβλιοθήκην προς μελέτην των εν αυτή 
αποταμιευμένων βιβλίων». Βλ. και Λεωνίδα Αποστολίδη, Άγνωστες σελίδες, ό.π., σ. 67. Είναι πολύ πιθανόν 
τη μεταφορά των βιβλίων από τη Βλαχία στο Φροντιστήριο να ανέλαβε ο Λάζαρος Κουζάνος, ο οποίος 
είχε σπουδάσει και αργότερα διδάξει στην Ακαδημία του Βουκουρεστίου και διορίστηκε δάσκαλος στο 
Φροντιστήριο το έτος που αφιερώθηκαν τα βιβλία, δηλαδή το 1745. Βλ. Γ. Κανδηλάπτη, Π. Μελανοφρύδη, 
Λ. Λαζαρίδη, Ιστορία της Ιεράς Μονής Παναγία Γουμερά και του εθνικού βίου Χαλδίας με παραρτήματα 
ανιστορήσεως της στην κοινότητα Μακρινίτσης (Μελι), Αθήναι χ.χ.ε., σ. 52.

5 Χρύσανθος, Η Εκκλησία Τραπεζούντος, ό.π., σ. 624. Σημειωτέον ότι οι μοναχοί έγραψαν στη ση-
μείωση ότι ο Υπομενάς αφιέρωσε τα βιβλία στο μοναστήρι. Φαίνεται δηλαδή ότι από την αρχή υπήρχε η 
διάθεση της κατακράτησης της βιβλιοθήκης που προοριζόταν για το Φροντιστήριο. Δεν διαφαίνεται από 
τη σημείωση να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να τα επιστρέψουν στη Σχολή σε περίπτωση που θα 
επαναλειτουργούσε.
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η λειτουργία του Φροντιστηρίου μεταφέρθηκαν τα βιβλία στη Μονή για αυτό και η 
εγγραφή της αφιέρωσης στον Κώδικα έχει το έτος 1749 ενώ τα βιβλία έχουν σημειω-
μένο το έτος αφιέρωσης των βιβλίων το 17456.

Το 1843 ανακαλύφτηκαν τα βιβλία και από τότε ξεκινάει μια μακροχρόνια και 
επιζήμια διαμάχη ανάμεσα στην κοινότητα της Τραπεζούντας και στη μονή της Πα-
ναγίας Σουμελά την οποία θα αναλύσουμε στην παρούσα μελέτη. Καταρχήν το έτος 
που ανακινείται το ζήτημα των βιβλίων πιστεύουμε πως δεν είναι τυχαίο, αλλά σχετί-
ζεται άμεσα με την ανέγερση του νέου οικοδομήματος του Φροντιστηρίου που άρχισε 
το 1843 και τελείωσε το 1845, επί σχολαρχίας του Κωνσταντίνου Ξανθόπουλου και 
αρχιερατείας του Τραπεζούντος Κωνστάντιου7. Πρέπει δηλαδή να θεωρήσουμε τη δι-
εκδίκηση των βιβλίων μέρος της όλης προσπάθειας για την αναβάθμιση των σπουδών 
στη Τραπεζούντα8. Επίσης η επιμονή του μητροπολίτη Κωνστάντιου εξηγείται και 
από το γεγονός ότι αυτός ήταν που κατέθεσε τα περισσότερα χρήματα για το χτίσιμο 
του Φροντιστηρίου. 

Αμέσως μόλις πληροφορήθηκε η κοινότητα την ύπαρξη των βιβλίων του Φροντι-
στηρίου στη Μονή ενημέρωσε το Πατριαρχείο και ζήτησε να επιστραφούν τα βιβλία 
στο Φροντιστήριο. Συγκεκριμένα το Πατριαρχείο έστειλε επιστολή στη Μονή Σου-
μελά στις 21 Οκτωβρίου του 1843 με την οποία όριζε στους μοναχούς να επιτρέψουν 
στον Τραπεζούντος Κωνστάντιο και στους πρόκριτους της Τραπεζούντας να διενερ-
γήσουν έρευνα στη μοναστηριακή βιβλιοθήκη. Σημείωνε στην επιστολή πως όσα βι-
βλία βρεθούν με αφιέρωση του Υπομενά να επιστραφούν στο Φροντιστήριο. Γράφει 
μάλιστα χαρακτηριστικά πως τα βιβλία αυτά «αφορώσιν την ωφέλειαν της νεολαίας» 
και «οφείλεται να μην ανέχεσθαι εκ της ελλείψεως των βιβλίων τούτων βλάβης των 
μαθητών και επ’ άλλοις»9. 

6 Επ. Κυριακίδης, Βιογραφίαι, ό.π., σ. 102 και Χρύσανθος, Η Εκκλησία Τραπεζούντος, ό.π., σ. 623.
7 Επ. Κυριακίδη, Βιογραφίαι, ό.π., σ. 234 και Χρύσανθου Φιλιππίδη, Η Εκκλησία Τραπεζούντος, ό.π., 

σ. 622-623 και σ. 390-391. Πρβλ. και  Χ. Κιαγχίδη, Ιστορία της Παλαιάς και Νέας Ιεράς Μονής Αγίου 
Γεωργίου Περιστερεώτα, Θεσσαλονίκη 1981, σ. 54 και Αν. Παυλίδη, Το φροντιστήριο Τραπεζούντας (1900-
1914) και η ιδεολογική κυριαρχία των Ελλήνων στον Πόντο, Αθήνα 2004, σ. 165. Βιβλιογραφία για το 
Φροντιστήριο Τραπεζούντος, εκτός από αυτήν που παρατίθεται στη μονογραφία του Παυλίδη βλ. και στο 
Χρ. Ανδρεάδη, «Τα εγκαίνια του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας (14-9-1902), (Από ανέκδοτη έκθεση του 
Προξενείου Τραπεζούντας)», Αρχείον Πόντου 36 (1980), σ. 239, υποσ. 1.

8 Πρβλ. και Σωφρόνη Χατζησαββίδη, Ελληνική Εκπαίδευση και πνευματική ζωή στην Τραπεζούντα του 
Πόντου (1461-1922), Θεσσαλονίκη 1993, σ. 60-61. 

9 Αρχειοφυλάκιο Οικουμενικού Πατριαρχείου (ΑΟΠ), Κώδικες Πατριαρχικής Αλληλογραφίας (ΚΠΑ), 
Κῶδιξ Α΄/21, σ. 310, ἡμερομ. 21 Ὀκτωβρίου 1843. Τα ίδια κοινοποιούνται με σχετική πατριαρχική επι-
στολή στον μητροπολίτη Τραπεζούντας Κωνστάντιο και στους πρόκριτους της πόλης. Βλ. και Χρύσανθος, 
Η εκκλησία Τραπεζούντος, ό.π., σ. 624.
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Για το γεγονός της επιτόπιας έρευνας στη βιβλιοθήκη έχουμε μια μοναδική κα-
ταγραφή ενός αυτόπτη μάρτυρα που διαχείμαζε εκείνη την περίοδο στη Μονή. Είναι 
ο Ιωάννης Μαρνόπουλος μαθητής σχολείου τότε, ο οποίος γράφει τα εξής ενδια-
φέροντα: (Έτος 1843). «…Εσπέραν τινά, κακοκαιρίας επικρατούσης, έκρότησαν τά 
ύποκείμενα καγγέλια (έλικες της οδού) έκ των πετάλων τών βεβιασμένως ανερχομέ-
νων ιππέων. Δραμόντες εις τούς έξώστας ούδένα έξ αιτίας της ομίχλης είδομεν · μέτ’ 
ολίγον εισήλθον εις τήν Μονήν ό Άρχιερεύς Τραπεζούντος Κωνστάντιος, ό Χατζή 
Κωνσταντίνος Χατζή Αντωνίου Παρηγόρης καί πάντες οί έκ Γραικών προύχοντες 
Τραπεζούντος μετά του μετέπειτα διδασκάλου μου μακαρίτου Περικλέους Τριαντα-
φυλλίδου. Ό ηγούμενος Διονύσιος καί πάντες οί πατέρες της Μονής διηπόρουν εις τί 
άρα αποβλέπει ή επίσκεψις αύτη. Από πρωίας ό Αρχιερεύς καί τίνες άλλοι εξελθόντες 
της εκκλησίας προσεκλήθησαν εις το ηγουμενείον, ότε παρά πάσαν προσδοκίαν ένε-
χείρισαν τω ηγουμένω Πατριαρχικήν έπιστολήν έντέλλουσαν άποδοθήναι τοις Τρα-
πεζουντίοις αί βίβλοι του Γεωργίου Υπομενά. Πτοηθέντες Ήγουμενος τε καί Πατέρες 
διέταξαν καί ήνοίχθη ή βιβλιοθήκη προς έρευναν καθότι ουδείς αυτών έγίνωσκε άν 
τοιαύτα βιβλία κείνται εκεί καθότι έπί οκτώ μήνας καθ’ ους διέτριψα έκεί, ούδένα ει-
δον ν’ ανοίξη την βιβλιοθήκην πρός μελέτην τών έν αυτή αποταμιευμένων βιβλίων. 

Βιβλιοθήκη ήτο τότε τό άνώγεων τών δύο δωματίων τών δεξιόθεν του βήματος 
της εκκλησίας κειμένων. Στήσαντες όθεν εκεί κινητήν κλίμακα άνήλθον οί Τραπεζού-
ντιοι, δύο έκ τών πατέρων και οί διδάσκαλοι αμφοτέρων των μερών, έρευνήσαντες δέ 
εύρον έβδομή-κοντα βιβλία μεγάλα καί μικρά φέροντα την έπιγραφήν: «Αφιέρωμα 
τω Φροντιστηρίω Τραπεζούντος υπό Γεωργίου Ύπομενά Τραπεζουντίου αΖμε’». Καί 
επειδή τά σκέλη της κλίμακας ήσαν λεπτά καί αδύνατα, διετάχθημεν οί μικρότεροι 
παίδες, ώς ελαφρότεροι, νά καταβιβάσωμεν εις τό κατώγειον τάς βίβλους έκείνας, 
όπου έλαβον οί Τραπεζούντιοι όνομαστικήν αυτών καταγραφήν, διότι τάς βίβλους 
ό τε ηγούμενος καί οί πατέρες ουδαμώς συγκατένευσαν νά δώσουν εις αυτούς προ-
βάλλοντες ότι μισθώνοντες νέους Τραπεζουντίους διά γραμματείς καί διδασκάλους 
έν τή Ίερά αυτών Μονή δι’ αυτών δολίως δήθεν έναπετέθη εις τάς βίβλους ή αφιερω-
τική εκείνη επιγραφή, ούσα κακογεγραμμένη…»10.

Μετά από αυτή την αποτυχημένη προσπάθεια να αποσπάσουν τα βιβλία από 
τη μονή ο ηγούμενος της Σουμελά Διονύσιος έγραψε στον μοναστηριακό Κώδικα:  
«1843, 26 Όκτωβρίου. «Έκαμαν ταβάν αυτά τά βιβλία μερικοί Τραπεζούντιοι μαζί με 
τον αρχιερέα τους ως ότι είναι ιδικά μας λέγοντες· έφεραν καί συνοδικήν έπιστολήν 
άπό την Μεγάλην Έκκλησίαν, άλλ’ όμως άπρακτοι έγυρισαν οί άθλιοι μέ τό νά μη 

10  Λ. Αποστολίδη, Άγνωστες σελίδες, ό.π., σ. 67-68.
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είχαν δίκαιον τό εμαθεν καί ή Εκκλησία επί Γερμανού Πατριάρχου, έδικαίωσε τό Μο-
ναστήρι συνοδικώς, καθώς φαίνεται και είς τον δεύτερον κώδικα καί έμειναν πάλιν τά 
βιβλία έπι ηγουμένου Διο νυσίου έκ χώρας Γήμερας· καί οποίος αδελφός ή φιλέλλην 
ανοίγει την βιβλιοθήκην καί διαβάζει τά άνω είρημένα βιβλία ας ευχηθή ο Θεός νά 
συγχώρηση την ψυχήν τού άφιερωτού καί τού ηγουμένου Διονυσίου»11.

Οι πατέρες λοιπόν αρνήθηκαν να επιστρέψουν τα βιβλία στο Φροντιστήριο και 
έστειλαν γράμματα διαμαρτυρίας προς το Πατριαρχείο σημειώνοντας πως τα βιβλία 
ανήκουν στη Μονή. Οι Τραπεζούντιοι βλέποντας αυτήν την αντίδραση της Μονής 
έφυγαν άπρακτοι αλλά απευθύνθηκαν και αυτοί με τη σειρά τους στο Πατριαρχείο 
για να διαμαρτυρηθούν. Ένα μήνα μετά την πρώτη επιστολή το Πατριαρχείο στέλ-
νει νέα και προς τις δυο πλευρές. Αφού γράφει ότι η κάθε πλευρά υποστηρίζει πως 
τα βιβλία της ανήκουν και θέλοντας να κατευνάσει τα πνεύματα ορίζει τα εξής: τα 
βιβλία να παραμείνουν στη μονή και κάθε φορά που θα χρειάζεται κάποιο βιβλίο το 
Φροντιστήριο θα μπορούν να το δανείζονται αφού πρώτα θα υπογράφουν το σχετικό 
αποδεικτικό της παραλαβής. Το αποδεικτικό αυτό θα καταστρέφεται όταν ο δανει-
στής επιστρέψει το βιβλίο12.     

Βεβαίως οι Τραπεζούντιοι δεν θα μπορούσαν να είναι ευχαριστημένοι με μια τέ-
τοια απόφαση και συνεχίζουν να απαιτούν την παράδοση των βιβλίων. Το Πατριαρ-
χείο βλέποντας πως η διχόνοια αυτή δεν διαλυόταν έστειλε ως πατριαρχικό έξαρχο 
για να εξετάσει την κατάσταση τον μητροπολίτη Χαλδίας Θεόφιλο και στον οποίο 
ορίσε να αποκαταστήσει την ειρήνη και την ομόνοια13. Σε ξεχωριστή μάλιστα επι-
στολή που στέλνει στη Μονή Σουμελά14 και στον Χαλδίας Θεόφιλο15 ορίζει να τοι-
χοκολληθούν στη Μονή οι κανόνες και οι συμβουλές που τους στέλνουν για να τις 
ακολουθούν και να έχει το μοναστήρι πρόοδο. Φαίνεται πως το μοναστήρι πέρα από 
την διαμάχη αυτή με την κοινότητα της Τραπεζούντας είχε διοικητικές και οικονο-
μικές ανωμαλίες. Ο ιστορικός της μονής μάλιστα Επαμεινώνδας Κυριακίδης γράφει 
ότι ο ηγούμενος Διονύσιος απέτυχε παντελώς στην αποστολή του. Πριν ξεσπάσει το 

11  Επ. Κυριακίδης, Ιστορία της παρά την Τραπεζούντα ιεράς Βασιλικής, Πατριαρχικής, Σταυροπηγι-
ακής μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου της Σουμελά, Αθήνα 1898, σ. 188-189, Επ. Κυριακίδης, Βιογραφίαι, 
ό.π., σ. 103, Χρύσανθος, Η Εκκλησία Τραπεζούντος, ό.π., σ. 624.

12  Κῶδιξ Α΄/21, σ. 318, ἡμερομ. 19 9βρίου 1843 στην επιστολή που στέλνεται στο μητροπολίτη και 
την κοινότητα της Τραπεζούντας σημειώνεται ότι η λύση του δανεισμού κρίνεται η καταλληλότερη επειδή 
το Πατριαρχείο δεν έχει καμιά απόδειξη ότι τα βιβλία ανήκουν στη Σχολή. Βλ. Κῶδιξ Α΄/21, σ. 316-7, 
ἡμερομ. 19 9βρίου 1843.

13  Κῶδιξ Α΄/21, σ. 345-46, ἡμερομ. 15 Ἰανουαρίου 1844.
14  Κῶδιξ Α΄/21, σ. 346, ἡμερομ. 15 Ἰανουαρίου 1844.
15  Κῶδιξ Α΄/21, σ. 348, ἡμερομ. 15 Ἰανουαρίου 1844.
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θέμα αυτό της υπόθεσης των βιβλίων υπήρχε ήδη εσωτερική διαμάχη μεταξύ του 
προηγούμενου Παϊσίου και του ηγούμενου Διονυσίου που ανέλαβε την ηγουμενία το 
1840. Η διαμάχη αυτή είχε προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα και είχε διαταράξει 
την ομόνοια των πατέρων16. 

Αρκετούς μήνες μετά την αποστολή του Χαλδίας Θεόφιλου φαίνεται πως το πρό-
βλημα δεν έχει ακόμη λυθεί. Στις 17 Οκτωβρίου του 1844, ένα χρόνο μετά την πρώτη 
επιστολή από τότε που ανακινήθηκε το ζήτημα, το Πατριαρχείο επεμβαίνει με άλλη 
επιστολή που στέλνει προς τη Σουμελά και με εντελώς διαφορετικό τώρα πνεύμα, 
σημειώνει ότι τα βιβλία δόθηκαν στη μονή για φύλαξη και ότι όταν η Σχολή θα τα ζη-
τούσε θα έπρεπε να τα επιστρέψουν. Αντ’ αυτού σημειώνει, ότι οι μοναχοί τα οικειο-
ποιήθηκαν αντίθετα από τη θέληση του κληροδότη τους, με συνέπεια να ξεσηκώσουν 
τις αντιδράσεις των χριστιανών. Επειδή πάλι το Πατριαρχείο ενοχλήθηκε με τα παρά-
πονα των Τραπεζουντίων ορίζει να επιστραφούν τα βιβλία στη Σχολή και μάλιστα να 
γίνει πλήρης κατάλογος αυτών ώστε να έχουν την ευθύνη για κάθε απώλεια ή βλάβη. 
Μάλιστα τους προτείνει αν θέλουν να ορίσουν ένα μοναχό υπεύθυνο που θα έχει την 
εποπτεία της βιβλιοθήκης17. Φαίνεται, λοιπόν, πως στη φάση αυτή η κοινότητα και η 
μητρόπολη της Τραπεζούντας πετυχαίνουν την συμπαράσταση του Πατριαρχείου στο 
αίτημα της επιστροφής των βιβλίων. 

Από την επόμενη επιστολή του Πατριαρχείου φαίνεται πως οι μοναχοί και πάλι 
δεν πειθάρχησαν. Μάλιστα τώρα οι Τραπεζούντιοι, αφού είδαν πως με το Πατριαρ-
χείο δεν μπορούσαν να καταφέρουν τίποτα απευθύνθηκαν στο βαλή της πόλης. Η 
Υψηλή Πύλη ρώτησε για το ζήτημα το Πατριαρχείο το οποίο απάντησε ότι σύμφωνα 
με την δική του κρίση θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολή όσα βιβλία έχουν το 
όνομα του Υπομενά στην αφιέρωση, ενώ όσα έχουν μόνο την λέξη αφιέρωμα να 
παραμείνουν στη μονή18.

Στις 8 Μαρτίου του 1846 το Πατριαρχείο ενημερώνει τους πατέρες της Μονής ότι 
εκδόθηκε υψηλό βεζυρικό μεχτούπιο που ορίζει να αποδοθούν στη σχολή όσα βιβλία 
έχουν ως όνομα του αφιερωτή αυτό του Υπομενά. Το Πατριαρχείο τονίζει στους μο-
ναχούς να υπακούσουν στην εντολή γιατί ενδεχόμενη απείθεια τους θα προκαλέσει 
πολιτικό πρόβλημα19. Μάλιστα για την παραλαβή των βιβλίων μας πληροφορεί η 
επιστολή του Πατριαρχείου πως στάλθηκε ο έξαρχος Παϊσιος20, ο οποίος φαίνεται 

16  Επ. Κυριακίδης, Σουμελά, ό.π., σ. 186.
17  Κῶδιξ Α΄/24, σ. 80, ἡμερομ. 17 8βρίου 1844.
18  Κῶδιξ Α΄/24, σ. 203-4, ἡμερομ. 31 10βρίου 1845.
19  Κῶδιξ Α΄/24, σ. 250, ἡμερομ. 8 Μαρτίου 1846.
20  Κῶδιξ Α24, σ. 263, ἡμερομ. 26 Μαρτίου 1846.
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όμως πως δεν καταφέρνει να αποσπάσει τα βιβλία από τη μονή. Μια νέα προσπάθεια 
έγινε από τους Τραπεζούντιους και στάλθηκαν αυτή την φορά για την παραλαβή οι 
Κ. Κερχάνογλου και Γ. Ουσταμπάσογλου. Ο ηγούμενος, όμως, Διονύσιος θέλοντας 
να αποκρύψει κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για 
να αποσπαστούν τα βιβλία από τη μονή, έκοψε από τα περισσότερα τη σελίδα στην 
οποία υπήρχε η αφιερωματική  σημείωση του Υπομενά. Έτσι ο Κ. Κερχανόγλου 
έγραψε στον κώδικα της μονής τα εξής: «1846, 28 Αυγούστου, ελθόντες εις παραλα-
βήν των βιβλίων μετά του Γ. Ουσταμπάσογλου εύρομεν μόνο έπτα (!) άτινα και τους 
τα αφίνομεν21. 

Το μοναστήρι πεισματικά εμμένει στην απόφαση του να κρατήσει τα βιβλία και 
το Πατριαρχείο στέλνει άλλη επιστολή στους Τραπεζούντιους σχεδόν τρία χρόνια 
μετά το ξέσπασμα της διαμάχης. Το περιεχόμενο αυτής της επιστολής είναι ενδει-
κτικό του πολύ σοβαρού προβλήματος που έχει προκαλέσει αυτή η διαφορά. Γράφει 
χαρακτηριστικά: «Με μεγάλη θλίψη της ψυχής μας βλέπουμε την έριδα περί κερεστέ 
και βιβλίων με τη μονή Σουμελά, αρξαμένην από την εποχήν δυο παναγιωτάτων προ-
κατόχων ημών και μέχρι ήδη διαρκούσαν, ως μοι ώφειλε μετ’ εισφοράς τοιούτων δι-
απληκτισμών και κινημάτων ανοίκειων, ψυχοβλαβών και υμίν και ενοχλητικών προς 
την Εκκλησίαν και προ πάντων όλεθρον και ζημιωσάντων. Η δε Ιερά μονή κινδυνεύ-
ει να ερημωθεί εκ ταύτης της αταξίας διασκορπισθέντων των πατέρων». Στην ίδια 
επιστολή το Πατριαρχείο ορίζει να δοθούν όλα τα βιβλία που είναι στον κατάλογο 
στη Σχολή ενώ όσα δεν βρεθούν υποχρεούται η μονή να τα αναπληρώσει. Κλείνο-
ντας γράφει: «να παύσητε πλέον πάσης αντενεργείας και καταφοράς προς το ιερόν 
μοναστήριον και τους πατέρας, βλέποντες την αθλίαν κατάστασιν εις ην υπέπεσεν 
και απαισθανόμενοι ού μόνον την ψυχικήν υμών ενοχήν δια τούτο αλλά και την προ-
ερχόμενην κατηγορίαν ένεκα της ανωμαλίας και λοιπών κακώσεων του ανέκαθεν 
λαμπρού ιερού αυτού καταφυγίου και υποκήψαντες εις την απόφασιν της Εκκλησίας, 
εφυσηχάσητε του λοιπού και παραιτηθείτε παντός εναντίου κινήματος, προς ησυχίαν 
και των ταραγμένων και διασκορπισμένων πατέρων και αποφυγή χρόνιων συνεπειών 
των εκ της αλληλομαχίας22.

Μέχρι τις 16 Ιανουαρίου του 1847 φαίνεται πως οι μοναχοί δεν είχαν στείλει ακό-
μη τα βιβλία23. Τελικά στις 12 Μαρτίου του 1847 το Πατριαρχείο γράφει στον μητρο-
πολίτη και τους πρόκριτους της Τραπεζούντας ότι κατάφεραν μετά από μακρές και 

21 Επ. Κυριακίδη, Βιογραφίαι, ό.π., σ. 103-4.
22 Κῶδιξ Α΄/25, σ. 32-3, ἡμερομ. 25 7βρίου 1846. Πρβλ. και Μανουήλ Ι. Γεδεών, «Πράξις Παλαιών 

Πατριαρχικών Δικαστηρίων», Εκκλησιαστική Αλήθεια, 41 (1917) 68.
23 Κῶδιξ Α΄/25, σ. 127, ἡμερομ. 16 Ἰανουαρίου 1847.



222 Θεοδόσης Κυριακίδης

κοπιαστικές προσπάθειες να αποσπάσουν τα βιβλία από το μοναστήρι. Για όσα βιβλία 
έλειπαν ανάγκασαν τους μοναχούς να τα αντικαταστήσουν με καινούργια. Από τον 
κατάλογο των βιβλίων που είχε συνταχθεί έλειπαν μόνο όσα δεν μπόρεσαν να βρε-
θούν στα βιβλιοπωλεία. Την αποστολή των βιβλίων ανέλαβε ο καπου-κεχαγιάς της 
Τραπεζούντας Αβραμάκης Αριστάρχης24. 

Όλη αυτή η ασήμαντη όπως φάνηκε αρχικά διαμάχη των Τραπεζουντίων με τη 
Μονή που κράτησε περίπου 4 χρόνια και προκάλεσε και την επέμβαση της Υψηλής 
Πύλης κόντεψε να καταστρέψει τη Μονή αφού την αποδιοργάνωσε πλήρως με τους 
πατέρες της να έχουν διασκορπιστεί. Η περίοδος, όμως, κατά την οποία ξεσπάει αυτή 
η έριδα είναι μια περίοδος κρίσης τόσο στο Φροντιστήριο όσο και στην κοινότητα της 
Τραπεζούντας λόγω ταραχών και διαφορών ανάμεσα στις παρατάξεις που δημιουρ-
γούν σημαντικά προβλήματα στην κοινωνία της Τραπεζούντας. 
Για να καταλάβουμε δε πόσο πολύ είχε επηρεάσει η διαμάχη αυτή τις σχέσεις 

των πατέρων της μονής με τους Τραπεζούντιους θα αναφέρουμε μια πληροφορία που 
μας δίνει ο Κώδικας της μονής του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα. Σημειώνονται 
στον Κώδικα τα εξής: «Εν έτει 1847 κατά μήνα Αύγουστον ενέσκηψεν εν Τραπεζού-
ντι χολέρα, διαρκέσασα επί ένα μήνα σχεδόν, ποιήσασα φθορά ουκ ολίγην εις τους 
Οθωμανούς. Γραικοί δε απέθανον μόνο περί τους εκατόν καθ’ όλην την διάρκειαν 
της νόσου. Οι πλείστοι δε έφυγον εις χωρία, και ολίγοι εις τα Ιερά Μοναστήρια, αλλ’ 
εν τω Μοναστηρίω της Παναγίας Σουμελά δεν εδέχθησαν κανένα Τραπεζούντιο…». 
Ασφαλώς ο λόγος για τον οποίο δεν δέχτηκαν πρόσφυγες Τραπεζούντιους στη μονή, 
όπως ήταν η συνήθεια σε κάθε ξέσπασμα επιδημίας, είναι η υπόθεση των βιβλίων η 
οποία είχε τελειώσει μόλις λίγους μήνες πριν25. Ο δε Ιωάννης Μαρνόπουλος, ο οποίος 
βρισκόταν όπως είπαμε στη Μονή Σουμελά εκείνη την περίοδο, θα γράψει με αφορμή 
την υπόθεση των βιβλίων ότι ἐπαχύνθη ἡ καί πρότερον ὑφισταμένη ἀπέχθεια μεταξύ 
Τραπεζουντίων καί Μοναστηριακῶν 26. 

Πράγματι η διάσταση αυτή των μοναστηριακών με τους κοινοτικούς και τη μη-
τρόπολη δεν ήτανε νέο φαινόμενο. Η συγκεκριμένη διαμάχη πρέπει να θεωρηθεί 
απλώς ένας σταθμός στη μακρά ιστορία της αντιπαλότητας των δυο πλευρών, η οποία 

24 Κῶδιξ Α΄/25, σ. 205-6, ἡμερομ. 12 Μαρτίου 1847 και Χρύσανθος, Η Εκκλησία Τραπεζούντος, ό.π., 
σ. 625.

25 Κώδικας Καλλίνικου, σ. 70 και Στ. Πελαγίδη, Ο Κώδικας της ιερής Μονής Αγίου Γεωργίου Περι-
στερεώτα, Από το αρχείο της οικογένειας Γραμματικοπούλου, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 80. Για τη χολέρα του 
1847 πρβλ. και Σ. Ιωαννίδη, Ιστορία και Στατιστική της Τραπεζούντας και της γύρω περιοχής και στοιχεία για 
την εκεί ελληνική γλώσσα, Κωνσταντινούπολη 1870, (Ανατύπωση Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη), 
Θεσσαλονίκη 1988, σ. 115.

26 Βλ. Λ. Αποστολίδη, Άγνωστες σελίδες, ό.π., σ. 67-68. 
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σύμφωνα με τον Πανάρετο Τοπαλίδη κρατάει από το 1700, από τότε δηλαδή που η 
Μητρόπολη Τραπεζούντας προσπαθούσε με κάθε ευκαιρία να καταπατήσει τα εξαρ-
χικά δίκαια των μονών27. 

Σε όλη αυτή τη μακρά διαδρομή από το 1700 μέχρι τις αρχές του 20ου αίωνα 
υπάρχουν διακυμάνσεις στις σχέσεις της Μητρόπολης Τραπεζούντας με τις σταυρο-
πηγιακές μονές. Υπάρχουν περίοδοι συνεργασίας αλλά και περίοδοι προστριβών και 
αντεγκλήσεων. Αν μελετήσει κανείς την εκκλησιαστική ιστορία της περιοχής μέσα 
στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο θα διαπιστώσει ότι πράγματι η Μητρόπολη Τρα-
πεζούντας προσπαθεί ανά περιόδους να καταπατήσει τα σταυροπηγιακά και εξαρχικά 
προνόμια. Ένα τέτοιο παράδειγμα έχουμε στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν ο μητρο-
πολίτης Τραπεζούντας Παρθένιος, ζήτησε να καταστεί επίτροπος στις τρεις μεγάλες 
σταυροπηγιακές μονές της επαρχίας του, και πέτυχε να εκδοθεί για το σκοπό αυτό 
πατριαρχικό γράμμα από τον Κωνσταντινουπόλεως Καλλίνικο Δ΄ τον Μάρτιο του 
1801. Βέβαια οι μονές αντέδρασαν άμεσα σ’ αυτήν την απόφαση του Πατριαρχεί-
ου και κατάφεραν μετά από ένα χρόνο να την ακυρώσουν και να επιστρέψουν στο 
καθεστώς των σταυροπηγιακών μονών, απαλλαγμένες πλέον από την εποπτεία του 
μητροπολίτη Τραπεζούντας28. 

Στα μέσα του 19ου ο μητροπολίτης Τραπεζούντας Κωνστάντιο (1830-1879) φαίνε-

27 Βλ. Π. Τοπαλίδη, Ιστορία της Ιεράς Βασιλικής Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Τιμίου 
Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου Ζαβουλών ή Βαζελών, Τραπεζούντα 1909, σ. 156-163 και για τη συνεχι-
ζόμενη διαμάχη και στον 19ο αιώνα βλ. στο ίδιο σ. 215-225. Ο Τοπαλίδης γράφει συγκεκριμένα στη σ. 157: 
«Αλλά δυστυχώς η τοιαύτη αδελφική των ιερών Μονών και των Μητροπόλεων αλληλέγγυος συνεργασία 
διετηρήθη μόνον μέχρι του 1700 έτους, και τοι, η επιθετική κατά των ομογενών, των κρατούντων στάσις, 
παρετάθη έτι φοβερωτέρα και κινδυνωδεστέρα και πέραν του χρόνου τούτου, και επί αιώνας διήρκεσε. 
Από των αρχών της 18ης εκατονταετηρίδος ανεφύη έρις τις αναμεσόν των Μονών και της Μητροπόλεως 
Τραπεζούντος, ήτις καλλιεργηθείσα υπό φιλερίδων, τη αμαθεία στοιχούντων, παθών, απεμάκρυναν αυτάς 
απ’αλλήλων…» και συνεχίζει στη σελίδα 158 «Από της εποχής εκείνης ηγέρθη μεσότοιχον έχθρας αναμέ-
σον των Μητροπολιτών Τραπεζούντος αφ’ ενός και των Μονών και εξαρχιών αφ’ ετέρου». Από τη σελίδα 
159 και εξής αρχίζει να εκθέτει αναλυτικά συγκεκριμένα παραδείγματα προσπάθειας των μητροπολιτών 
Τραπεζούντας απόσπασης χωριών των εξαρχιών.

28 Βλ. Επ. Κυριακίδη, Σουμελά, ό.π., 167-172 και Πανάρετου Τοπαλίδη, Βαζελών, ό.π., 167 και 174-
179, όπου και δημοσιεύονται τα πατριαρχικά γράμματα του Καλλινίκου. Το πρώτο γράμμα σώζονταν στα 
αρχεία της μητρόπολης της Τραπεζούντας. Βλ. και Επ. Κυριακίδη, Βιογραφίαι, ό.π., 79, υπόσ. 23, Α. Παπα-
δόπουλου-Κεραμέως, «Ελληνικοί κώδικες Τραπεζούντος» Βυζαντινά Χρονικά 19 (1912/17), 262, ο οποίος 
όμως δίνει έτος 1803 και Χρύσανθου Φιλιππίδη, Η Εκκλησία Τραπεζούντος, ό.π., σ. 612-3. Το δεύτερο 
σωζόταν στη Μονή του Βαζελώνα με την εξής σημείωση: «1802 Απριλίου 2. Ο Τραπεζούντος Παρθένιος 
ηθέλησε να εξουσιάση τα τρία Μοναστήρια, επί ηγουμένων Ιερεμίου (Βαζελώνος), Ιωαννικίου (Σουμελά) 
και Κυρίλλου (Περιστερά)». Βλ. Πανάρετου Τοπαλίδη, Βαζελών, ό.π., σ. 174-175 και Επ. Κυριακίδη, Σου-
μελά, ό.π., σ. 170-171. Πρβλ. και Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου, Ο Ελληνομνήμων του Πόντου, Θεσσαλονίκη 
2006, σ. 126-7.
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ται πως πάλι προσπαθεί να επιβάλλει την κυριαρχία του στις σταυροπηγιακές μονές. 
Η στάση του αυτή προκαλεί το 1846 γράμμα του οικουμενικού πατριάρχη Άνθιμου 
Στ΄ με το οποίο τον καλεί να μην επεμβαίνει στα εσωτερικά των τριών μεγάλων μο-
νών29. Σε λιγότερο από μια δεκαετία το Πατριαρχείο βλέποντας προφανώς αυτή την 
επεκτατική πολιτική των μητροπόλεων νιώθει την ανάγκη να τονίσει το προνομιακό 
καθεστώς των συγκεκριμένων σταυροπηγιακών μονών. Έτσι λοιπόν, μέσα στο έτος 
1853 απέστειλε εγκύκλιο στους αρχιερείς, στις επαρχίες των οποίων υπήρχαν σταυ-
ροπηγιακές μονές με την οποία υπομνημάτιζε τα συγκεκριμένα προνόμια τα οποία 
κατείχαν οι σταυροπηγιακές μονές30. Την ίδια εγκύκλιο περί διατήρησης των προνο-
μίων τους απέστειλε και στις σταυροπηγιακές μονές31.

Σημαντικός σταθμός σ’ αυτήν την διαμάχη μεταξύ των μονών και της Μητρόπολης 
είναι η ίδρυση το 1863 της Αρχιεπισκοπής Ροδοπόλεως και παράλληλα, ο διορισμός 
του Ροδοπόλεως Γεννάδιου ως επόπτη των μονών32. Η εξιστόρηση του πολύπλοκου 
ζητήματος της Αρχιεπισκοπής Ροδοπόλεως και η διαμάχη της Μητρόπολης Τραπε-
ζούντας με τις σταυροπηγιακές μονές ξεφεύγει από τους στόχους αυτής της μελέτης. 

Ένα τελευταίο στοιχείο που σχετίζεται με την συστηματική προσπάθεια των 
μητροπολιτών της Τραπεζούντας για καταστρατήγηση των προνομίων των σταυρο-
πηγιακών μονών και αξίζει να σημειώσουμε αφορά τη Μονή του Αγίου Γεωργίου 
Περιστερεώτα. Συγκεκριμένα η σταυροπηγιακή αξία στη μονή δόθηκε το 1701. Η 
προσπάθεια, όμως, της Μητρόπολης Τραπεζούντας να καταστρατηγήσει τα πατριαρ-
χικά προνόμια προς τη μονή, ωθεί τους μοναχούς να πλαστογραφήσουν το Πατριαρ-
χικό έγγραφο που κατοχυρώθηκε στον Κώδικα και να δηλώσουν ως έτος απόδοσης 
της σταυροπηγιακής αξίας το έτος 1501. Μάλιστα, ο Χρύσανθος Τραπεζούντος, που 
πρώτος σημειώνει την υπόνοια του για την πλαστογραφία του εγγράφου, υποθέτει 
ότι η παραποίηση αυτή έγινε σε εποχή που οι μητροπολίτες Τραπεζούντας ζητούσαν 
την κατάργηση των εξαρχιών και την άρση της σταυροπηγιακής αξίας των μονών της 
Τραπεζούντας33

29 Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου, Ο Ελληνομνήμων, ό.π., σ. 160.
30 Κῶδιξ Α΄/30, σελ. 4-5, (Ημερομ. 15 Οκτωβρίου 1853).
31 Κῶδιξ Α΄/30, σελ. 6, (Ημερομ. 15 8βρίου 1853). Η επιστολή αυτή δημοσιεύεται και από τον Επα-

μεινώνδα Κυριακίδη και τον Πανάρετο Τοπαλίδη, μόνο που ο τελευταίος λανθασμένα αναφέρει ότι η επι-
στολή ανήκει στον πατριάρχη Άνθιμο Στ΄ αντί του πατριάρχη Γερμανού Δ΄. Βλ. Επ. Κυριακίδη, Σουμελά, 
ό.π., σ. 199-201 και Πανάρετου Τοπαλίδη, Βαζελών, ό.π., σ. 223-225.

32 Κῶδιξ Α΄/29, σελ. 151-53, (Ημερομ. Μάϊος 1863). Βλ. και Π. Γ. Αποστολίδη, μητροπολίτου Δρά-
μας, Η Μητρόπολις Ροδοπόλεως, Το ζήτημα των εξαρχιών του Πόντου, Θεσσαλονίκη 22007 σελ. 94-95. 
Επίσης βλ. και Επ. Κυριακίδη, Σουμελά, ό.π., σ. 204, Πανάρετου Τοπαλίδη, Βαζελών, ό.π., σ. 282-283

33 Χρύσανθου, Η Εκκλησία Τραπεζούντος, ό.π., σ. 501 και σ. 587-589.  Για περισσότερα βλ. την 
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Με τα παραπάνω ενδεικτικά στοιχεία έγινε απλώς μια προσπάθεια να τεκμηριω-
θεί αυτό που ο Τοπαλίδης σημειώνει στη μελέτη του. Για το γεγονός δηλαδή ότι από 
το 1700 και εξής υπήρχε συστηματική προσπάθεια από τη Μητρόπολη Τραπεζούντας 
καταπάτησης των εξαρχικών δικαίων των μονών.

Ένα τελευταίο στοιχείο που αξίζει να σχολιαστεί στην υπόθεση αυτή είναι ο πρω-
ταγωνιστικός ρόλος του Περικλή Τριανταφυλλίδη. Ο Πανάρετος Τοπαλίδης τον κα-
τηγορεί ευθέως ως εχθρό των μοναστηριών, γεγονός το οποίο σύμφωνα με τον Τοπα-
λίδη αποτυπώνεται και στα βιβλία που συνέγραψε ο Τριανταφυλλίδης34. Μάλιστα ο 
Τοπαλίδης σημειώνει ότι ο Τριανταφυλλίδης όχι μόνο πρωταγωνίστησε στα γεγονότα 
αλλά ήταν αυτός που υποκίνησε την όλη υπόθεση35. Τέλος, δεν πρέπει να μας δια-
φεύγει το γεγονός ότι ο Περικλής ήταν ο γιός του Σάββα Τριανταφυλλίδη στον οποίο 
οφείλεται η ανασύσταση του Φροντιστηρίου στις αρχές του 19ου αιώνα. Εξάλλου ο 
ίδιος έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στις εκπαιδευτικά πράγματα της πόλης και δίδαξε 
κατά διαστήματα στο Φροντιστήριο. Ανήκε δε στην παράταξη του Χατζή Κωνσταντί-
νου Παρηγόρη, με τον οποίο και ανέβηκαν στη Μονή της Σουμελά για να ζητήσουν 
τα βιβλία του Υπομενά36. Ο ίδιος άλλωστε θα γράψει για τον εαυτό του: «έχω την 
συναίσθησιν, ότι και εγώ εν τη αναμορφώσει της πατρίδος μου αδιάφορος δεν 
έμενον θεατής, αλλά ενθέρμως επόθησα και συνετέλεσα το επ’ εμοί […]»37

Η διαμάχη αυτή της Μονής Σουμελά με την κοινότητα και τη Μητρόπολη Τρα-
πεζούντας έληξε μόνο μετά την πολύ μεγάλη και συνεχόμενη πίεση που άσκησαν οι 
Τραπεζούντιοι και το Πατριαρχείο προς τη Μονή και αφού πλέον ο Διονύσιος, που 
πεισματικά αρνιόταν όλα αυτά τα χρόνια να επιστρέψει τα βιβλία του Υπομενά και 
τόλμησε μάλιστα να κόψει τις σελίδες με την αφιέρωση, είχε παυθεί από ηγούμενος. 

εισήγηση του Θεοδόση Κυριακίδη, στην  Ζ΄ Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδας-Κύπρου, Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, 20-23.9.2007, με τίτλο: «Απόδοση της σταυροπη-
γιακής αξίας στη Μονή του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα. Ερευνητικά προβλήματα και χρονολόγηση». 
(Υπό έκδοση στο Αρχείον Πόντου).

34 Βλ. Π. Τοπαλίδη, Βαζελών, ό.π., σ. 10-11, 121-2, 133-4.
35 Π. Τοπαλίδη, Βαζελών, ό.π., σ. 219. Περισσότερα για τη συμμετοχή του Περικλή Τριανταφυλλίδη 

στα εκπαιδευτικά πράγματα της πόλης πρβλ. και Σ. Χατζησαββίδη, Ελληνική Εκαπίδευση, όπ., σ. 80-86.
36 Λ. Αποστολίδη, Άγνωστες σελίδες, ό.π., σ. 67.
37 Π. Τριανταφυλλίδη, Ποντικά, ό.π., σ. 202.
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Theodosis Kiriakidis

The discord between the society of Trebizond and the monastery 
of Panagia Soumela over the fate of the library of Georgios Ypomenas

Summary
Georgios Ypomenas was one of the important and prominent Greek scholars of 

Pontus. He lived between Bucharest-Vienna and Venice, died in 1745 and bequeathed 
his rich library in the Phrontestirion of Trebizond. The books however were found 
in the monastery of Virgin Mary Soymela and not in the Phrontestirion of the city as 
was the wish of the deviser. In this paper we examine, mainly through the patriarchal 
correspondence, the effort of Community’s members and the Diocese of Trebizond to 
take the books from the Soumela monastery and bring them to the Phrontestirion. All 
this conflict between the community of Trebizond and the Monastery that kept roughly 
4 years and caused also the intervention of the Sublime Port approached to destroy the 
Monastery and in interrelation with other problems, disorganize it completely. This 
conflict ended only after the huge and persisting pressure that Trebizond’s community 
members and the Patriarchate practiced to the Monastery and after Dionysios, that 
tenacious denied all these years to return Ypomena’s books and it dared to cut the 
pages with the dedication, had been ceased from abbot.
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Η προσπάθεια σύστασης Ελληνικής Μεραρχίας Καυκάσου 
το 1917 και οι λόγοι της αποτυχίας της





Η επανάσταση των μπολσεβίκων τον Οκτώβριο του 1917 προκάλεσε, πέρα από τις 
μεγάλες αλλαγές σε όλη τη Ρωσία, δραματικές εξελίξεις στις ρωσοκρατούμενες περι-
οχές του Πόντου,1 της Αρμενίας αλλά και στον ευρύτερο χώρο του νοτίου Καυκάσου. 
Η διαφαινόμενη αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από τις προαναφερθείσες περιο-
χές δημιούργησε, όπως είναι φυσικό, μεγάλη αβεβαιότητα και αγωνία στους χριστια-
νικούς πληθυσμούς από την επικείμενη προέλαση του οθωμανικού στρατού. Το κενό 
εξουσίας που ουσιαστικά παρουσιάστηκε στην περιοχή του Καυκάσου προσπάθησε 
να καλύψει το Προσωρινό Επιτροπάτο της Υπερκαυκασίας (Zavkom), που ιδρύθηκε 
στις 15/28 Νοεμβρίου 1917 στην Τιφλίδα από τους στρατιωτικούς επικεφαλής της 
Γεωργίας, της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν. Το Επιτροπάτο διαδέχθηκε την τετρα-
μελή Ειδική Υπερκαυκασιανή Επιτροπή (Οζακόμ), που είχε δημιουργηθεί στις 9/22 
Μαρτίου 1917 στον Καύκασο από τα τρία προαναφερθέντα καυκασιανά έθνη και την 
Προσωρινή Κυβέρνηση της Ρωσίας μετά την επανάσταση του Φεβρουαρίου και την 
εκθρόνιση του τσάρου Νικολάου Β΄.2 Σκοπός του Επιτροπάτου, στο οποίο προβλεπό-
ταν η ενοποίηση Γεωργιανών, Αρμενίων και Αζέρων υπό Γεωργιανό πρωθυπουργό, 
δεν ήταν να αποτελέσει κυβέρνηση ούτε να επιδιώξει την ανεξαρτησία του Καυκάσου 

1  Κατά το πρώτο εξάμηνο του 1916 ο ρωσικός στρατός μετά από συνεχείς νίκες έναντι του οθω-
μανικού είχε προελάσει και είχε καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος του ανατολικού Πόντου σταματώντας 
ανατολικά της Τρίπολης, όπως είχε ορισθεί από τη μυστική συμφωνία των Σάικς-Πικώ.

2  Η Οζακόμ έγινε με πρωτοβουλία της Προσωρινής Κυβέρνησης προκειμένου να ελέγξει την κατά-
σταση στην περιοχή. Γι’ αυτό άλλωστε είχε και πρόεδρο Ρώσο. Μάλιστα στις 18/31 Μαρτίου καταργήθηκε 
η γενική διοίκηση του Καυκάσου και οι αρμοδιότητες από την Προσωρινή Κυβέρνηση δόθηκαν στην 
Οζακόμ. Διατήρησε όμως η Προσωρινή Κυβέρνηση τον στρατιωτικό έλεγχο της περιοχής, μετά και την 
απόφασή της για συνέχιση του πολέμου με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ορίζοντας ως αρχιστράτηγο του 
Καυκάσου τον στρατηγό Νικολάι Γιουντένιτς, ο οποίος όμως λίγο αργότερα παραιτήθηκε. Ο αντικαταστά-
της του, στρατηγός Πρζεβάλσκι, έως την επανάσταση των μπολσεβίκων, διατήρησε αρκετή πειθαρχία στο 
μέτωπο του Καυκάσου σε αντίθεση με τα μετόπισθεν. Βλ. NA/RG 59/867.00/797, πρέσβης Francis προς 
ΚΥ, Πετρούπολη, 4 Ιουνίου 1917, έκθεση 15ης Απριλίου 1917 από τον William P. Cresson που υπηρετούσε 
στο προξενείο Τιφλίδας, σ. 4, Αναΐντ Τερ Μινασιάν, Η Δημοκρατία της Αρμενίας, μετάφρ. Οχανές-Σαρκίς 
Αγαμπατιάν, πρόλ. Χαρουτιούν Κιουρκτζιάν, (Αθήνα 1997), σ. 32-33, 40, Ι. Κ. Χασιώτης, «Ο αγώνας για 
την κυριαρχία στην Υπερκαυκασία και η ¨έξοδος¨ των Ελλήνων (1917-1921)», Οι Έλληνες της Ρωσίας 
και της Σοβιετικής Ένωσης. Μετοικεσίες και εκτοπισμοί, οργάνωση και ιδεολογία, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 
259-260, Serge Afanasyan, L'Arménie, I'Azerbaïdjan et la Georgie: De I' indepen dence a I'instauration 
du pouvoir soviétique (1917-1923), Παρίσι 1981, σ. 25-27, Jean Loris-Melicof, La revolution russe et les 
nouvelles republiques transcaucasiennes; bolchvisme & antibolchevisme, Παρίσι 1920, σ. 101-104 και 
Richard G. Hovannissian, The Republic of Armenia, τ. 1, Μπέρκλευ 1971, σ. 15, 21.
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αλλά να ασκήσει προσωρινά την εξουσία μέχρι τη σύγκληση συντακτικής συνέλευ-
σης στην Πετρούπολη, όπως αρχικά είχαν υποσχεθεί οι μπολσεβίκοι.3

Στην ίδια σύσκεψη της ίδρυσης του Επιτροπάτου αποφασίστηκε και η συγκρό-
τηση εθνικών μεραρχιών για προστασία από τον οθωμανικό στρατό και τους μου-
σουλμανικούς πληθυσμούς, στις ρωσοκρατούμενες περιοχές του Πόντου, Αρμενί-
ας, αλλά και της νότιας Γεωργίας,4 αν και υπήρχε ένας φόβος για πιθανό εξοπλισμό 
μπολσεβίκων που τυχόν θα εντάσσονταν στα στρατεύματα, κυρίως στην Αρμενία 
(Ερζερούμ, Σαρίκαμις, Καρς) και δευτερευόντως στον Πόντο, όπου οι μπολσεβίκοι 
κατά ορισμένες εκτιμήσεις ήταν ισχυροί.5 Ήδη, μετά τη δημιουργία της Οζακόμ, η 
Προσωρινή Κυβέρνηση είχε επιτρέψει τη δημιουργία ξεχωριστών γεωργιανικών και 
αρμενικών, όχι όμως αζερικών, συνταγμάτων που θα υπάγονταν όμως στον ρωσικό 
στρατό.6 Επιπλέον, έχοντας ως στόχο να προσαρτήσει τα εδάφη της οθωμανικής Αρ-
μενίας,7 είχε επιτρέψει τη μεταφορά Αρμενίων στρατιωτών του ρωσικού στρατού από 
το δυτικό μέτωπο στον Καύκασο.8 Ωστόσο  η στάση της Προσωρινής Κυβέρνησης 

3  Η κυρίαρχη πολιτική του τάση του ήταν αντιμπολσεβικική. Βλ. Έντουαρτ Χάλετ Καρρ, Ιστορία 
της Σοβιετικής Ένωσης, τ. 1: 1917-1923, μετάφρ. Ανδρέας Παππάς, Αθήνα 1977, σ. 449-450, Jean-Pierre 
Alem, Η Αρμενία, μετάφρ. Οχάνες-Σαρκίς Αγαμπατιάν, Αθήνα 1973, σ. 62 και A. Khatissian, Eclosion et 
Developpement de la Republique Armenienne, Αθήνα 1989, σ. 39, 50-51.

4  Βλ. και για συζήτηση από βρετανικής πλευράς την ίδια περίοδο για δημιουργία ξεχωριστών σω-
μάτων Αρμενίων από τον ρωσικό στρατό, στη βόρειο Περσία και στον Καύκασο ΝΑ/RG 59/867.22/11α, 
(M353.41), ΥΠΕΞ ΗΠΑ, Ουάσιγκτον, 17 Νοεμβρίου 1917 και 867.22/12, Υπουρ. Στρατ. ΗΠΑ, Ουάσι-
γκτον, 28 Νοεμβρίου 1917 και συμφωνία των ΗΠΑ, 867.22/13, Υπουρ. Στρατ. ΗΠΑ προς ΥΠΕΞ ΗΠΑ, 
Ουάσιγκτον, 13 Δεκεμβρίου 1917. Βλ. και άρνηση ΗΠΑ δημιουργίας σωμάτων Αρμενίων στις ΗΠΑ: 
867.22/14, James L. Barton προς ΥΠΕΞ ΗΠΑ, Βοστώνη 31 Δεκεμβρίου 1917. 

5  Afanasyan, Arménie, σ. 31.
6  Ξεχωριστά σώματα στον Καύκασο είχαν αρχίσει να σχηματίζουν από τον Αύγουστο οι Πολωνοί 

του ρωσικού στρατού και αργότερα οι Κοζάκοι, οι Γεωργιανοί και οι Αρμένιοι: βλ. ΑΥΕ/1917/Α/5/VI (4) 
Έκθεση του Συντ/ρχη πυροβολικού του τσαρικού στρατού Δ. [Δημοσθένη] Πανταζίδη  προς τον Πρόξ. 
Αικατερινοντάρ Τζανέτο, 28 Νοεμβρίου 1918. Ιωάννης Καλτσίδης, Ο ελληνισμός του Καυκάσου και οι 
περιπέτειες του (Απομνημονεύματα), αρ. χειρογράφου 214-Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, υπαγόρευση 
στον Κ. Καλογερίδη, γλωσ. επιμ. Χρ. Σαμουηλίδης, Θεσσαλονίκη 1963, σ. 80-81. Διαφορετική άποψη βλ. 
Manoug Joseph Somakian, Empires in Conflict: Armenia and the Great powers, 1895-1920, Λονδίνο 1995, 
σ. 153, 189-191 και S. Afanasyan, La victoire de Sardarabad. Armenie (mai 1918), Παρίσι 1985, σ. 153.

7  Η ρωσοκρατούμενη οθωμανική Αρμενία, που περιελάμβανε και τον ρωσοκρατούμενο ανατολικό 
Πόντο, είχε υπαχθεί στα τέλη Απριλίου του 1917 απευθείας στην Προσωρινή Κυβέρνηση με δικό της διοι-
κητή και όχι στη Διοίκηση του Καυκάσου. Βλ. Μινασιάν, ό. π., σ. 36-37, Somakian, ό. π., σ. 192-193 και 
Ronald Grigor Suny, Armenia in the Twentieth Century, Chico California (1983), σ. 19-21.

8  Από τους 150.000 Αρμένιους του ρωσικού στρατού μόνο 35.000 ήταν στον Καύκασο. Βλ. κυρίως 
Somakian, ό. π., σ. 152-153 και Afanasyan, ό. π., σ. 19-22. Βλ. και Khatissian, ό. π., σ. 40-41, Yves Ternon, 
The Armenians. History of a Genocide, μετάφρ. Rouben C. Cholakian, Νέα Υόρκη 1981, σ. 285.
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έναντι του προβλήματος των αιτημάτων αυτοδιάθεσης των εθνών της αυτοκρατορίας 
δεν ήταν σταθερή. Χαρακτηριστικό είναι ότι αναγνώρισε οριστικά το δικαίωμα της 
αυτοδιάθεσης μόνο στα μεγάλα έθνη της αυτοκρατορίας τον Σεπτέμβριο του 1917, 
που στην περίπτωση του Καυκάσου, αφορούσε μόνο τη Γεωργία, την Αρμενία και το 
Αζερμπαϊτζάν.9 Δεν ακολούθησε όμως σταθερή πολιτική ούτε έναντι του ζητήματος 
των μικρασιατικών εδαφών, καθώς από τη μια δήλωνε γενικώς ότι ήθελε ειρήνη χωρίς 
προσαρτήσεις, με κάποιες εξαιρέσεις, και από την άλλη τασσόταν υπέρ της απελευθέ-
ρωσης των λαών της Μ. Ασίας και της εφαρμογής των μυστικών συμφωνιών, οι οποίες 
επεδίκαζαν τον ανατολικό Πόντο στη Ρωσία, με κάποιες τροποποιήσεις.10 

Η στρατιωτική οργάνωση του Επιτροπάτου της Υπερκαυκασίας διαμορφώθηκε 
βάσει του πληθυσμού κάθε έθνους και έτσι οι Γεωργιανοί με 2 εκατομμύρια πληθυ-
σμό, οι Αρμένιοι με 1,8 και οι Ρώσοι με 1,5 θα συγκροτούσαν από ένα σώμα στρατού, 
ενώ οι Έλληνες του Καυκάσου με 200 χιλιάδες πληθυσμό θα συγκροτούσαν μία με-
ραρχία. Η περιοχή ευθύνης του αρμενικού σώματος θα ήταν η περιοχή του μετώπου 
από το Βαν έως το Ερτζιτζάν, ενώ ένα μικρότερο σώμα Γεωργιανών θα είχε την ευ-
θύνη από το Ερζιτζάν έως τον Εύξεινο Πόντο σε συνεννόηση με αντιμπολσεβίκους 
Ρώσους του ρωσικού στρατού και Έλληνες του ανατολικού Πόντου. Αν και ο οθω-
μανικός στρατός στο μέτωπο του Καυκάσου στο τέλος του 1917 υπολογιζόταν ότι δεν 
ξεπερνούσε τις 50.000 και θεωρητικά ήταν αριθμητικά υποδεέστερος των Καυκασίων 
συμμάχων και των Ρώσων, στην πράξη ο ρωσικός στρατός μετά την μπολσεβικική 
επανάσταση είχε σχεδόν διαλυθεί και από τις 200.000 περίπου Ρώσους στρατιώτες 
του μετώπου είχαν απομείνει λίγες χιλιάδες, που συνεχώς μειωνόντουσαν, οι Αρμέ-
νιοι μόνο θεωρητικά μπορούσαν να παρατάξουν 20.000 ετερογενούς και απείθαρχου 
στρατού, ενώ οι Γεωργιανοί, που είχαν εστιάσει την προσοχή τους στα γεωργιανά 
εδάφη, παρέταξαν ένα σώμα 10.000 ανδρών κυρίως για την προστασία του Βατούμ. 
Οι Αζέροι συγκρότησαν ένα σώμα 8.000 ανδρών που εντάχθηκε στο κοινό στράτευμα 
κατά των Τούρκων.11

9  Βλ. Αγτζίδης, Α. Ξανθοπούλου-Κυριακού, (Ι. Κ. Χασιώτης), «Ανασύνταξη και οργάνωση των Ελ-
λήνων στα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια (1917-1918)», Έλληνες της Ρωσίας, ό. π., σ. 243-244 και Ιωάν-
νης Θ. Μάζης, «Το Αρμενικό Ζήτημα. Πρόκληση για μια γεωπολιτική ανάλυση και εξήγηση», Οι άγνωστοι 
Έλληνες του Πόντου, επιμ. Βλάσης Αγτζίδης, (Αθήνα) 1995, σ.  99.

10  Léon Maccas, L’Hellénisme de l’Asie-Mineure, son histoire, sa puissance, son sort, Παρίσι 1919, 
σ. 174 και M. S. Anderson, The Eastern Question 1774-1923, Nέα Υόρκη 1966, σ. 344.

11  Richard G. Hovannisian, Armenia on the Road to Independence, 1918, Μπέρκλευ 1967, σ. 64-68, 
113-116, Afanasyan, Arménie, σ. 19-22, 24, 61-62, Μινασιάν, ό. π., σ. 53-54 και Ιωσήφ Γ. Κασσεσιάν, Το 
ζήτημα του Καραπάγ, Αθήνα 1990, σ. 37, όπου και για αποκλεισμό 6-8.000 Αρμενίων στρατιωτών του ρω-
σικού στρατού στο Μπακού από τους Αζέρους. Για στρατιωτικές δυνατότητες Αρμενίων και Γεωργιανών 
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Οι Έλληνες του Καυκάσου και της ν. Ρωσίας, των οποίων ο πληθυσμός ήταν 
αρκετά μεγάλος,12 αμέσως μετά την επανάσταση του Φεβρουαρίου είχαν επιδιώξει 
μέσω συνεδρίων που συγκάλεσαν να προωθήσουν τα εθνικά τους αιτήματα. Οι δι-
εκδικήσεις των Ελλήνων αφορούσαν κυρίως σε αιτήματα εκκλησιαστικής και εκ-
παιδευτικής αυτονομίας περισσότερο.13  Υπήρχαν όμως και αιτήματα που έφταναν 
στην αυτονόμηση είτε σε κοινοτικό είτε σε εθνικό και γεωγραφικό ακόμη επίπεδο. 
Μάλιστα στο Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο των Ελλήνων της Υπερκαυκασίας στις 5/18 
Μαΐου 1917 στην Τιφλίδα, όπου αποφασίστηκε ανάμεσα στα άλλα η ένωση όλων 
των ελληνικών κοινοτήτων Ρωσίας και Καυκασίας, υπήρξε και απόφαση, που αν και 
δεν υλοποιήθηκε ήταν χαρακτηριστική των τάσεων που υπήρχαν, για συγκρότηση 
ελληνικού στρατιωτικού σώματος. Το σώμα αυτό θα επανδρωνόταν από Έλληνες του 
ρωσικού στρατού αλλά και από νέες στρατολογίες από τους Έλληνες της Υπερκαυ-
κασίας.14 Όμως στο Α΄ Συνέδριο των Ελλήνων της Ρωσίας, που πραγματοποιήθηκε 
μεταξύ 29 Ιουνίου/12 Ιουλίου και 10/23 Ιουλίου 1917 στο Ταϊγάνιο (Ταγκαρόγκ), 
δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη στο ζήτημα αυτό, αλλά αποφασίστηκε και πάλι η ίδρυση 
Συνδέσμου των Ελλήνων της Ρωσίας με έδρα το Ροστόφ επί του Δον, η αυτονομία της 
εκκλησίας των Ελλήνων και η εθνικοποίηση ελληνικών σχολείων, ενώ ζητούνταν η 
αναλογική αντιπροσώπευση των Ελλήνων της Ρωσίας εξ’ ίσου με τις άλλες εθνότητες 
στα κυβερνεία, επαρχεία και στη Συντακτική Συνέλευση.15 

βλ.  W. E. D. Allen, Paul Muratov, Caucasian Battlefields: A History of the Wars on the Turco-Caucasian 
Border 1828-1921, Λονδίνο 1953, σ. 458-459.

12  Ο αριθμός των Ελλήνων  της Ρωσίας πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο υπολογίζονταν από 
550.000 έως 775.000. Βλ. ενδεικτικά αρχιμανδρίτης Πανάρετος Τοπαλίδης, Ο Πόντος ανά τους αιώνας, 
Δράμα 1927, σ. 246 και Γεώργιος Κλεάνθους Σκαλιέρης, Λαοί και φυλαί της Μικράς Ασίας μετά πινάκων 
και χαρτών, (Αθήνα 1990), σ. 412. Για ποικίλα στατιστικά βλ. Έλληνες της Ρωσίας, ό. π., σ. 170-174, 545-
558 και Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης, «Οι Έλληνες τη Ρωσίας τον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα», 
Βαλκανικά Σύμμεικτα, 4 (1992), 111.

13  Έως την επανάσταση οι Έλληνες της Ρωσίας, σύμφωνα με έκθεση του απεσταλμένου της ελληνι-
κής κυβέρνησης Ιωάννη Σταυριδάκη το Μάρτιο του 1917, λίγο έως πολύ, είχαν μείνει εκτός των πολιτικών 
εξελίξεων στη Ρωσία. Apostolos Karpozilos, “The Greeks in Russia. (Pages from the political and cultural 
history of Pontian and Mariupol Greeks in Southern Russia)”, Αρχείον Πόντου, 47 (1996-97), 21.

14  Ελευθέριος Παυλίδης, Ο Ελληνισμός της Ρωσίας και τα 33 χρόνια του εν Αθήναις Σωματείου των 
εκ Ρωσίας, Αθήνα 1953, σ. 94-95, Βλάσης Αγτζίδης, Ποντιακός ελληνισμός. Από τη γενοκτονία και το 
σταλινισμό στην περεστρόικα, Θεσσαλονίκη 19953, σ. 48, 97-103 και Ν. Petsalis-Diomidis, “Hellenism in 
Southern Russia and the Ukrainian campaign: their effect on the Pontus Question (1919)”, Balkan Studies, 
13 (1972), 225.

15  Έλληνες του Πόντου, σ. 225-226, 243-244, 246, Θεολόγος Γ. Παναγιωτίδης, Ο εν Ρωσσία Ελληνι-
σμός, Αθήνα 1919, σ. 11-18, Παυλίδης, Ελληνισμός, σ. 97-98 και Κώστας Τσαλαχούρης, Ο ελληνισμός της 
Σοβιετικής Ένωσης 1750-1939, Αθήνα, σ. 39-43.
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Έτσι, οι επικεφαλής των Ελλήνων του Καυκάσου παρουσιάστηκαν εξαρχής πε-
ρισσότερο αποφασιστικοί από τους υπόλοιπους Έλληνες της Ρωσίας. Εξάλλου στην 
περιφέρεια του Καρς οι Έλληνες συμμετείχαν εξαρχής στη διακυβέρνηση της περιο-
χής μετά την επανάσταση του Φεβρουαρίου έχοντας ως εκπρόσωπο στην Επιτροπή 
Λαϊκών Αντιπροσώπων τον Ιωάννη Βασ. Πολίτωφ (Πολιτίδη).16 Ερώτημα παραμένει 
η στάση της πλειονότητας του ελληνικού πληθυσμού του Καυκάσου, που στις αρχές 
του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου έφτανε τις 150.000 εκ των οποίων οι 75.000 στην πε-
ριοχή του Καρς,17 μολονότι, ένα μέρος του τουλάχιστον, είχε δείξει και παλαιότερα 
έναν ιδιαίτερο δυναμισμό, όπως στην περίπτωση του ελληνο-οθωμανικού πολέμου το 
1897 και των Βαλκανικών Πολέμων με την αποστολή εθελοντών18 και στην ένοπλη 
αντιμετώπιση μουσουλμάνων και Αρμενίων κατά την επανάσταση του 190519. Πα-
ράλληλα, όμως, είχε εκδηλώσει και τάσεις φυγής στην Ελλάδα, όπως φανερώνουν οι 
προσπάθειες οργανωμένης μετανάστευσης των Ελλήνων του Καρς στην Θεσσαλία το 
1895 και στη Μακεδονία το 1914.20 Επιπλέον κατά την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου οι Έλληνες του Καυκάσου, σε αντίθεση με τους Αρμενίους, κατατάχθηκαν 
στο ρωσικό στρατό σε περιορισμένο αριθμό αναλογικά με τον πληθυσμό τους και 
σχημάτισαν τρία συντάγματα, εκ των οποίων μάλιστα ένα στρατοπέδευσε αργότερα 
στην Τραπεζούντα, όταν καταλήφθηκε η πόλη από το ρωσικό στρατό. Εν μέρει η απο-

16  Η Επιτροπή είχε τέσσερις επιτρόπους, έναν Αρμένιο, ένα μουσουλμάνο, ένα Ρώσο και έναν Έλλη-
να, ως εκπροσώπους των τεσσάρων πληθυσμιακών κοινοτήτων. Βλ. Καλτσίδης, Καύκασος, σ. 81-84, όπου 
και για τον περίεργο ρόλο του Πολιτίδη, και Έλληνες της Ρωσίας, σ. 237-238, 259-260. 

17  Η ελληνική πληθυσμιακή παρουσία στον νότιο Καύκασο ήταν αρκετά σημαντική λόγω των βίαιων 
μετακινήσεων που είχαν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 19ου αι. από τον Πόντο. Μεγάλα κύματα 
φυγής δημιουργήθηκαν μετά τη λήξη του ρωσοοθωμανικού πολέμου του 1828-1829, μετά την αποκάλυψη 
Kρυπτοχριστιανών το 1856 και κυρίως μετά τον ρωσοοθωμανικό Πόλεμο του 1877-1878. Βλ. Άρτεμις 
Ξανθοπούλoυ-Κυριακού, «Μεταναστεύσεις Ελλήνων στον Καύκασο κατά τον 19ο αιώνα», Δελτίο Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών, 10 (1993-1994), 99-105, 119-133, 157. Διαφορετικές θέσεις βλ. Παναγιώτης 
Τσατσανίδης, «Οι ελληνικοί οικισμοί της Γεωργίας: 19ος-20ος αιώνας», Η διασπορά του Ποντιακού Ελληνι-
σμού, επιμ. Michel Bruneau, μετ. Όλγα Λουκανίδου, Δημ. Τσιρκινίδης, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 163-164. Για 
πληθυσμιακά στοιχεία βλ. Ιωάννης Η. Κάλφογλου, Οι Έλληνες εν Καυκάσω, Αθήνα 1908, σ. 6.

18  Θεοφύλακτος Κ. Θεοφύλακτος, Γύρω στην άσβεστη φλόγα. Βιογραφικές αναμνήσεις. Αγώνες για 
την ανεξαρτησία του Πόντου, (Θεσσαλονίκη 1997), (=1η έκδ. Θεσσαλονίκη 1958), σ. 17, 54-56 και Διονύ-
σιος Μεταξάς-Λασκαράτος, Ελληνικαί παροικίαι Ρωσσίας και Ρωμουνίας, Βραΐλα 1900, σ. 85.

19  Καλτσίδης, Καύκασος, σ. 33-37.
20  Ισαάκ Ν. Λαυρεντίδης, «Η κατά το 1895-1907 μετοικεσία Ελλήνων Ποντίων του Καυκάσου εις 

Ελλάδα», ΑΠ, 31 (1971), 450-510, Artemis Xanthopoulou-Kyriakou, “The Migration of Pontic Greeks 
from the Russian Caucasus to Macedonia (1912-1914)”, Balkan Studies, 37/2 (1996), 275-281 και Κωνστα-
ντίνος Κ. Παπουλίδης, «Ο Ελ. Βενιζέλος και ο Ελληνισμός του Καυκάσου το 1914», Βαλκανικά Σύμμεικτα, 
3 (1989), 129-171, όπου έκθεση για τον ελληνισμό του Καυκάσου το 1914 από την αποστολή Κουτσοδο-
μήτρη που έγινε με εντολή του Βενιζέλου.
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φυγή της κατάταξης ίσως να οφειλόταν στο γεγονός ότι όχι μόνο δεν ήταν σίγουρο 
ότι θα παρέμεναν στο μέτωπο του Καυκάσου αλλά ήταν πολύ πιθανό, όπως αποδεί-
χτηκε, να μεταφέρονταν στο δυτικό μέτωπο.21 Ούτως ή άλλως πάντως αυτή η στάση 
τους φανερώνει, σε συνδυασμό με τις προηγούμενες ενέργειές τους για μετανάστευ-
ση στην Μακεδονία, τον περιορισμένο βαθμό ένταξής τους στο ρωσικό κράτος και 
την απουσία ενδιαφέροντος για παρέμβαση στις εξελίξεις της περιοχής αισθανόμενοι 
πιθανώς προσωρινοί εκεί.

Ωστόσο οι επικεφαλής των Ελλήνων του Καυκάσου δεν έχασαν την ευκαιρία 
με την δημιουργία του Προσωρινού Επιτροπάτου της Υπερκαυκασίας και έλαβαν 
μέρος στην προαναφερθείσα σύσκεψη του Επιτροπάτου για τη δημιουργία εθνικών 
στρατιωτικών σωμάτων το Νοέμβριο του 1917 έχοντας ως αντιπροσώπους τον Ιω-
άννη Ζουντουρίδη, μηχανικό, και τον Γρηγόριο Τηλικίδη, επιθεωρητή των ελληνι-
κών σχολείων στον Καύκασο και πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου των Ελλήνων 
του Αντικαυκάσου.22 Το Ελληνικό Επιτροπάτο, μετά και την διαταγή που εξέδωσε 
ο αρχιστράτηγος του καυκασιανού μετώπου στρατηγός Πρεζεβάλσκι σύμφωνα με 
την οποία κάθε έθνος που θα συγκροτούσε στρατό θα λαμβανόταν υπόψιν μετά τον 
πόλεμο, ψήφισε υπέρ της δημιουργίας Ελληνικής Μεραρχίας. Ωστόσο κατά τον Ιω-
άννη Καλτσίδη (Ιβάν Κάλτσεφ), αξιωματικό του ρωσικού στρατού και από τα επιφα-
νέστερα στελέχη των Ελλήνων του Καρς,23 η Ελληνική Μεραρχία έγινε με δική του 
πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1917 από το Καρς. Στη γενική συ-
νέλευση των Ελλήνων του Καρς τον Οκτώβριο πρότεινε τη συγκρότηση Ελληνικής 
Μεραρχίας η οποία θα είχε ως μοναδικό σκοπό να προστατεύσει τον ελληνισμό του 
Καυκάσου από πιθανές επιθέσεις και όχι να λάβει μέρος σε στρατιωτικές επιχειρή-
σεις σε άλλη περιοχή, υπονοώντας φυσικά τον Πόντο. Μάλιστα επεσήμαινε ότι δεν 
θα ελάμβανε μέρος ούτε και σε επιχειρήσεις εναντίον ξένων επιδρομέων στον ίδιο 
τον Καύκασο παρά μόνο εκτός εάν προκαλούνταν. Δηλ. ο χαρακτήρας της θα ήταν 
καθαρά αμυντικός και σε καμία περίπτωση επιθετικός. Αντιθέτως όμως, σύμφωνα 

21  Καλτσίδης, Καύκασος, σ. 54, Παυλίδης, Ελληνισμός, σ. 91-92, Πανάρετος, ό. π., σ. 202-203 και 
Έλληνες της Ρωσίας, σ. 177-181. Κυρίως στο δυτικό μέτωπο υπηρέτησαν οι Έλληνες έχοντας και πολλές 
απώλειες: βλ. Στυλιανός Β. Μαυρογένης, Το κυβερνείον Κάρς του Αντικαυκάσου (Κάρσκαγια όμπλαστ). Και 
το εν αυτώ ελληνικό στοιχείο κατά την περίοδο 1878-1920, Θεσσαλονίκη 1963, σ. 204.

22  Γρηγόριος Τηλικίδης, «Ο εν Καυκάσω ελληνισμός», Ποντιακά Φύλλα, 19 (1937), 275. Βλ. 
και  Πανάρετος, ό. π., σ. 208, Αγτζίδης, Περεστρόικα, σ. 50-55. Το Εθνικό Συμβούλιο των Ελλήνων του 
Αντικαυκάσου που πιθανόν προερχόταν από την Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων του Αντικαυκάσου που 
είχε συγκληθεί στο προαναφερθέν συνέδριο του Μαΐου μάλλον ταυτίζεται με το Ελληνικό Επιτροπάτο.

23  Ενδιαφέροντα βιογραφικά στοιχεία για τον Καλτσίδη στο ΚΜΣ/Καύκασος/Ιωάννης Καλτσίδης, 
Αυτοβιογραφία, Θεσσαλονίκη 1962-1963, αρ. 1/219, σ.  1-33.
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με άλλες μαρτυρίες, σκοπός της Ελληνικής Μεραρχίας, βάσει προφορικής συμφω-
νίας, ήταν όχι  μόνο η προστασία των ελληνικών χωριών του Καυκάσου αλλά και η 
συγκράτηση του μετώπου και η κάθοδος στον Πόντο σε συνεννόηση με το εθνικό 
κέντρο και τους καυκάσιους συμμάχους.24 Εξάλλου αυτός ήταν και ο αρχικός σκοπός 
της ίδρυσης των εθνικών μεραρχιών από την πλευρά του Επιτροπάτου της Υπερκαυ-
κασίας. Μάλιστα υπάρχει πληροφορία, που ήταν βέβαια εκτός πραγματικότητας, για 
συγκρότηση δύο ελληνικών μεραρχιών από τους Έλληνες του Καυκάσου.25 Πάντως η 
πρόταση του Καλτσίδη, σύμφωνα με τον ίδιο, έγινε αποδεκτή και έτσι απευθύνθηκαν 
στο Εθνικό Συμβούλιο των Ελλήνων του Αντικαυκάσου στην Τιφλίδα που και αυτό 
δέχτηκε. Με αυτόν τον τρόπο, κατά τον Καλτσίδη, προκάλεσαν τη διαταγή του Αρχι-
στρατήγου του Καυκάσου, της κυβέρνησης του Αντικαυκάσου και των στρατιωτικών 
σοβιέτ της στρατιάς του Καυκάσου για συγκρότηση Ελληνικής Μεραρχίας καθώς 
αρχικά οι Έλληνες δεν είχαν περιληφθεί στο σχέδιο ούτε και στις ευνοϊκές ρυθμίσεις 
για τη στρατολογία που προέβλεπαν τη μετάθεση των Γεωργιανών και Αρμενίων από 
το δυτικό μέτωπο στον Καύκασο. Μάλιστα ο Καλτσίδης ισχυρίζεται πως μετά από 
επίμονα αιτήματα του οι ρωσικές στρατιωτικές αρχές δέχτηκαν οι Καυκάσιοι Έλλη-
νες νεοσύλλεκτοι του ρωσικού στρατού να μην πηγαίνουν στο δυτικό μέτωπο, ενώ 
του υποσχέθηκαν πως και όσοι ήταν ήδη είναι εκεί θα μετατίθεντο στο μέτωπο του 
Καυκάσου.26 

Πρόταση για συγκρότηση μεραρχίας από τους Έλληνες της ν. Ρωσίας και του 
Καυκάσου είχε υπάρξει και νωρίτερα από τον μητροπολίτη Τραπεζούντος Χρύσανθο 
που είχε ανησυχήσει από τις εξελίξεις στη Ρωσία μετά την Φεβρουριανή Επανάσταση 
και τις επιπτώσεις της στο ρωσικό στράτευμα στον ρωσοκρατούμενο Πόντο.27 Μετά 
από τις προτάσεις που υπήρξαν τον Μάιο του 1917 από Ρώσους αξιωματικούς για τη 

24 Επιμ. Γεώργιος Ν. Τασούδης, Βιογραφικαί αναμνήσεις Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
Χρυσάνθου του από Τραπεζούντος (1881-1949), Αθήνα 1970, σ. 208, επιμ. Beylerian, Arthur, Les Grandes 
Puissances, l' Empire Ottoman et les Arméniens dans les archives françaises (1914-1918), Παρίσι 1983, 
σ.  457-458, Ελευθέριος Δ. Παυλίδης, Πώς και διατί εματαιώθη η Δημοκρατία του Πόντου, Αθήνα 1956, 
σ. 25-26, 62 και J. K. Hassiotis, “Shared Illusions: Greek-Armenian Co-operation in Asia Minor and the 
Caucasus (1917-1922)”, Greece and Great Britain During World War 1, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 162-164 
Βλ. και NA/RG 256/Inquiry/769 (Μ1107/36), Memorandum on Georgia (Caucasus), Intelligence Bureau, 
Department of Information, 19 Νοεμβρίου 1917, σ. 9 για απόφαση Γεωργιανών και Αρμενίων για άμυνα.

25 Δημ. Γ. Αποστολίδης, Η μεγάλη τραγωδία του Πόντου, Αθήνα 1919, σ. 112, Ιάκωβος Κουλοχέρης, 
Η Αμισός και τα πάθη της, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 103 και Πανάρετος, ό. π., σ. 213-215.

26 Καλτσίδης, Καύκασος, σ. 73, 80-82, 85-86.
27 Αλέξης Αλεξανδρής, «Η ανάπτυξη του εθνικού πνεύματος των Ελλήνων του Πόντου 1918-1922: 

ελληνική εξωτερική πολιτική και τουρκική αντίδραση», επιμ. Θάνος Βερέμης, Οδυσσέας Δημητρακόπου-
λος, Μελετήματα γύρω από τον Βενιζέλο και την εποχή του, Αθήνα 1980, σ. 430.
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δημιουργία αυτόνομης περιοχής στον Πόντο υπό την Ρωσία,28 ο Χρύσανθος προχώ-
ρησε το καλοκαίρι σε πρόταση για επέμβαση στον δυτικό Πόντο, λόγω των εκτεταμέ-
νων νεοτουρκικών διώξεων, από στρατιωτικό σώμα που θα αποτελούνταν από Έλληνες 
πρόσφυγες στην Ρωσία και Έλληνες της Ρωσίας και το οποίο αφού οργανωνόταν από 
Έλληνες αξιωματικούς, του ελληνικού και του ρωσικού στρατού, θα επενέβαινε, σε συ-
νεργασία με το ρωσικό στρατό, στον οθωμανοκρατούμενο Πόντο. Η πρόταση αυτή μά-
λιστα είχε και την έγκριση της ελληνικής κυβέρνησης.29 Δεν υπήρξε όμως ανταπόκριση 
από τη ρωσική πλευρά, όπου εξάλλου οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες και απρόβλεπτες. Με 
αυτή την πρόταση πρέπει να συνδέεται, εάν δεν είναι ταυτόσημη, μία άλλη προσπάθεια 
δημιουργίας ένοπλου σώματος που ξεκίνησε ως αποτέλεσμα του βομβαρδισμού των 
Κοτυώρων, που βρισκόντουσαν υπό οθωμανική κατοχή, από ρωσικά πλοία στις 12 
Αυγούστου 1917 και της προσωρινής απόβασης εκεί ρωσικών δυνάμεων. Μέρος των 
Κοτυωρυτών, μετά από συνεννόηση Χρύσανθου και Ρώσων, μεταφέρθηκε με ρωσικά 
πλοία στην Τραπεζούντα και λίγο αργότερα στην Ρωσία,30 ενώ όσοι δεν κατάφεραν 
να επιβιβαστούν στα ρωσικά πλοία εκτοπίστηκαν από το νεοτουρκικό καθεστώς. Όσο 
έμειναν όμως στην Τραπεζούντα προσπάθησαν να βρουν τρόπους να βοηθήσουν αυ-
τούς που έμειναν πίσω. Έτσι ήρθαν σε επαφή με τον Έλληνα ανθυπολοχαγό του ρω-
σικού στρατού Ελευθέριο Σινάρο που από καιρό ήθελε να δημιουργήσει ελληνικές 
λεγεώνες για να απελευθερώσει και τον υπόλοιπο Πόντο.31 Μετά από σύσκεψη που 
έγινε με τη συμμετοχή του Θ. Θεοφύλακτου και του Ν. Καπετανίδη εξελέγη επιτρο-
πή με πρόεδρο τον Σινάρο και στην οποία περιλαμβάνονταν και δύο καπετάνιοι των 
ανταρτών, ο Στυλιανός Κοσμίδης και ο Βασίλειος Ανθόπουλος. Η επιτροπή ζήτησε 
την άδεια μέσω του Ε΄ Σώματος Στρατού από τον Κερένσκυ να κάνει ελληνικές λεγε-
ώνες με Πόντιους και Καυκάσιους εθελοντές υπό τις διαταγές του ρωσικού επιτελεί-
ου. Η επιτροπή στα μέσα Οκτωβρίου του 1917 πήγε στην Τιφλίδα για να προωθήσει 

28  Κωνσταντίνος Εμμ. Φωτιάδης, Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, τ. 7, (Θεσσαλονίκη 2002-
2004), σ. 318, τ. 9, σ. 182-183, Α. Σεργκέγιεφ, αξιωματικός παρά το διοικητή του Καυκάσου προς Ν. Γ. 
Φορίν πλοίαρχο Επιχειρησιακού Επιτελείου Στόλου Ευξείνου, Τιφλίδα 30 Μαΐου 1917.

29  ΑΥΕ/1914-1919/Β/ΑΑΚ/(4), αρ. πρ. 930, Κακλαμάνος προς ΚΥ, Πετρούπολη, 15 Ιουλίου 1917 
και ΑΥΕ/1917/Β/35, 38, 45, 59, αρ. πρ. 1677, Κακλαμάνος προς ΚΥ, Πετρούπολη, 23 Ιουλίου  1916.

30  ΑΥΕ/1917/Β/35, 38, 45, 59, αρ. πρ. 1278 και 1538, Κακλαμάνος προς ΚΥ, Πετρούπολη 21 Αυγού-
στου και 14 Σεπτεμβρίου 1917 και αρ. 6136, ΚΥ προς Κακλαμάνο, 26 Αυγούστου 1917.

31  Αναφέρεται όμως ότι η πρώτη συνάντηση με τον Σινάρο, για τον οποίο δεν έχουμε περισσότερες 
πληροφορίες, έγινε στις 24 Φεβρουαρίου 1917, πολύ πριν δηλ. από τις εξελίξεις στα Κοτύωρα. Οπότε το 
σχέδιο ίσως να ήταν παλαιότερο και ίσως ο βομβαρδισμός, παράλληλα με τις εξελίξεις και στην Ρωσία 
αλλά και στον ελληνισμό της Ρωσίας με τα συνέδρια που είχαν πραγματοποιηθεί, να ήταν απλώς η αφορμή 
για την ενεργοποίηση του σχεδίου. Ι. Σαλτσής, «Χρονικά Κοτυώρων από το 1914  έως  το 1922», Χρονικά 
του Πόντου, 17-18 (1946), 412-413.
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το ζήτημα και ήρθε σε επαφή με διάφορες εθνικές οργανώσεις για τον ίδιο σκοπό. Τε-
λικά όμως το σχέδιο ναυάγησε λόγω των επαναστατικών εξελίξεων στη Ρωσία. Κατά-
φερε μόνο να εξασφαλίσει την άδεια καταρτισμού πολιτοφυλακής που σε συνεργασία 
με τους Αρμένιους και τους Γεωργιανούς θα απέτρεπαν την οθωμανική προέλαση.32 
Είναι αδιευκρίνιστο εάν δραστηριοποιήθηκε η επιτροπή αυτή στη συνέχεια είτε στο 
πλαίσιο της Ελληνικής Μεραρχίας του Καυκάσου είτε, πιθανότερο, στην οργάνωση 
της κοινής άμυνας στην Τραπεζούντα έναντι του οθωμανικού στρατού. Η εμπλοκή 
πάντως σημαντικών Τραπεζουντίων, όπως ο Θεοφύλακτος και ο Καπετανίδης, και 
ανταρτών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται μάλλον για το ίδιο σχέδιο με αυτό 
του Χρύσανθου. Εξάλλου η αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να αποκλεισθεί καθώς 
θα ήταν μάλλον απίθανο να προχωρούσαν σε ένα ανεξάρτητο σχέδιο από εκείνο του 
Χρύσανθου τη στιγμή που συνεργάζονταν με τον μητροπολίτη.

Η απόφαση για ίδρυση Ελληνικής Μεραρχίας προέβλεπε τον σχηματισμό τριών 
συνταγμάτων πεζικού, στην Τιφλίδα, στο Καρς και στο Μαγγλίς της Τσάλκας αντι-
στοίχως, που το κάθε ένα θα είχε τρία τάγματα και το κάθε τάγμα θα είχε τέσσερις 
λόχους, ενώ παράλληλα προβλεπόταν η δημιουργία ενός εφεδρικού συντάγματος στο 
Βατούμ, ενός αυτόνομου τάγματος στο Αρνταχάν, ενός συντάγματος ορεινού πυρο-
βολικού με τρεις πυροβολαρχίες, ενός τάγματος ιππικού αποτελούμενου από δύο ίλες 
και ένας λόχος μηχανικού. Το εφεδρικό σύνταγμα του Βατούμ όπως και ο λόχος του 
μηχανικού θα σχηματίζονταν μετά από το σχηματισμό των άλλων σωμάτων. Μετά 
την απόφαση για δημιουργία Ελληνικής Μεραρχίας ιδρύθηκε στην Τιφλίδα από το 
Ελληνικό Επιτροπάτο και Ελληνικός Στρατιωτικός Σύνδεσμος του οποίου αμέσως 
εκλέχθηκε και το προεδρείο. Διοικητής της Ελληνικής Μεραρχίας ορίστηκε ο πρώ-
ην συνταγματάρχης του τσαρικού στρατού Μιχαήλ Ανανιάδης ή Ανάνιος ή Ανανίας 
(Μίσα Ανανίεφ),33 υποδιοικητής ο συνταγματάρχης πυροβολικού του ρωσικού στρα-
τού Δημοσθένης Πανταζίδης,34 επιτελάρχης ο λοχαγός Νικηφοράκης, υπασπιστής ο 

32  Σαλτσής, ό. π., σ. 364, 405-411, 451-455, Π. Θ. Ιωακειμίδης, «Η τραγωδία της Ορδού», Ποντιακά 
Φύλλα, 1 (1936), 19-21, Γεώργιος Κ. Βαλαβάνης, Σύγχρονος γενική ιστορία του Πόντου, Θεσσαλονίκη 
1986 (=1η έκδ. Θεσσαλονίκη 1925), σ. 194-197 και επιμ. Γεώργιος Ν. Τασούδης, Άρθρα και μελέται Χρυ-
σάνθου Αρχιεπισκόπου Αθηνών του από Τραπεζούντος 1911-1949, Αθήνα 1977, σ. 155-156.

33  Βιογραφικά για τον 42χρονο Ανανία που καταγόταν από την Σπάρτη και την Σίφνο: Ανώνυμος, «Ο 
Μέραρχος Διοικητής του Ελληνικού Στρατού Καυκάσου», εφ. Ελεύθερος Τύπος, 4 Φεβρουαρίου 1918. 

34  Ο Πανταζίδης αναφέρει ότι βρισκόμενος τυχαία στην Τιφλίδα προσκλήθηκε στη συνεδρίαση του 
Ελληνικού Επιτροπάτου από το οποίο όμως απουσίαζαν Έλληνες στρατιωτικοί ομογενείς. Μάλιστα με 
προτροπή του εκλέχθηκαν στρατιωτικοί που απουσίαζαν, όπως οι συνταγματάρχες Ανάνιος και Κυληνκά-
ρωφ, στον Στρατιωτικό Σύνδεσμο που ιδρύθηκε τότε. Χαρακτηριστικό της ρευστότητας και  αναποφασι-
στικότητας ήταν ότι αν και εκλέχθηκε μέλος του Συνδέσμου ο Πανταζίδης επέστρεψε στην πυροβολαρχία 
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υπολοχαγός Λαγινόπουλος, ενώ διοικητής του Α΄ Συντάγματος με έδρα την Τιφλίδα 
ορίστηκε ο Κιλινκαρίδης (Κυληνκάρωφ), του Β΄ με έδρα το Καρς ο Ρώσος συνταγ-
ματάρχης Αθανάσιεφ ο οποίος όμως που μετά δύο μήνες αποχώρησε και ανέλαβε ο 
Καλτσίδης, του Γ΄ με έδρα το Μαγκλίς ο συνταγματάρχης Ευαγγελίδης,  του συντάγ-
ματος Πυροβολικού ο Πανταζίδης, της 1ης πυροβολαρχίας ο ταγματάρχης Οικονόμου, 
της 2ης ο ταγματάρχης Σακελλάριος,35 της 3ης ο Ρώσος ταγματάρχης Μιχαήλωφ και 
τέλος διοικητής του τάγματος ιππικού πρόσκαιρα ορίσθηκε ο Χαρίτωφ. Η Μεραρχία 
στελεχώθηκε ακόμη από Έλληνες αξιωματικούς του πρώην τσαρικού στρατού, όπως 
ο Χ. Τσέρτικ, ο Μυστακίδης, ο Μωϋσίδης, ο Καλανταρίδης και άλλοι καθώς και 
ο καθηγητής ρωσικού πανεπιστημίου Σπηλιώτης. Κατά τον Πανταζίδη ορίσθηκαν 
σε ορισμένα τμήματα επικεφαλής Ρώσοι αξιωματικοί γιατί δεν υπήρχαν οι κατάλ-
ληλοι Έλληνες, στοιχείο που αναδεικνύει ένα από τα προβλήματα συγκρότησης της 
Ελληνικής Μεραρχία.36 Σύμφωνα με το σχέδιο θα επανδρωνόταν από Έλληνες που 
υπηρετούσαν στον ρωσικό στρατό37 και θα μετατίθεντο στον Καύκασο, αλλά και από 
Έλληνες του Καυκάσου που θα στρατολογούνταν εθελοντικά. Σύμφωνα δε με αισι-
όδοξες εκτιμήσεις ο αριθμός των ενόπλων Ελλήνων του Καυκάσου ξεπερνούσε το 
μέγεθος της Μεραρχίας εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι κάθε χωριό είχε δικές του 
ένοπλες δυνάμεις αυτοάμυνας. Ο εξοπλισμός της Μεραρχίας, που νωρίτερα είχε ανα-
γνωρισθεί με διάταγμα από την κυβέρνηση της Τιφλίδας, θα γινόταν από τον ρωσικό 
στρατό και για αυτόν τον λόγο διατάχθηκε η 4η ρωσική μεραρχία να παραδώσει όλο 
το υλικό της σε αυτήν. Η αναγγελία της ίδρυσης της Μεραρχίας προκάλεσε αρχικά 
ενθουσιασμό στους ελληνικούς πληθυσμούς του Καυκάσου που σύντομα όμως 
μεταβλήθηκε σε σκεπτικισμό.38

Υπέρ της συγκρότησης της ελληνικής μεραρχίας τάχθηκαν και οι Σύμμαχοι όπως 
φαίνεται από τη θετική τοποθέτηση το Δεκέμβριο του 1917 του Γάλλου συνταγμα-
τάρχη Chardigny (Σαρντινύ), που ήταν σύνδεσμος μεταξύ ρωσικού και γαλλικού επι-

του. ΑΥΕ/1917/Α/5/VI (4), Έκθεση Πανταζίδη, ό. π.
35  Για θετικό ρόλο του Σακελλάριου στη νίκη των Αρμενίων στο Sardarabad βλ. Έλληνες Ρωσίας, 

σ. 267.
36  Βλ. κυρίως Καλτσίδης, Καύκασος, σ. 74, 86-87 και ΑΥΕ/1917/Α/5/VI (4), Έκθεση Πανταζίδη, ό. 

π. Βλ. και Χ. Τσέρτικ, Στις επάλξεις του Καρς, Λάρισα 1985, σ. 67-68, Έλληνες της Ρωσίας, σ. 254-257. 
Για συμμετοχή Ελλήνων στη διοίκηση του Καρς, κυρίως στην αστυνομία και το στρατό: Μαυρογένης, ό. 
π., σ. 183-184, 188-189, 205. 

37  Έλληνες ρωσικού στρατού είχαν συγκροτήσει σοβιέτ, επιζητώντας περισσότερο εφαρμογή των 
φιλελεύθερων διακηρύξεων παρά της μπολσεβικικής ιδεολογίας. Αγτζίδης, Περεστρόικα, σ. 47.

38  Τηλικίδης, ό. π., σ. 275.
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τελείου στον Καύκασο με έδρα την Τιφλίδα.39 Εξάλλου, την ίδια περίοδο περίπου, 
η Βρετανία και η Γαλλία διαπιστώνοντας την ασταθή κατάσταση στη Ρωσία μετά 
την Οκτωβριανή Επανάσταση και τις όχι και τόσο φιλικές θέσεις του νέου καθε-
στώτος απέναντί τους, ύστερα και από την ρωσοοθωμανική ανακωχή στο Ερτζιτζάν 
στις 5/18 Δεκεμβρίου, προσπάθησαν να εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους με την 
απόφαση του Ανωτάτου Διασυμμαχικού Συμβουλίου στις 10/23 Δεκεμβρίου 1917 για 
υποστήριξη των εθνικών εθελοντικών στρατευμάτων στη Ρωσία και το χωρισμό του 
Ευξείνου Πόντου σε δύο ζώνες, σύμφωνα με τον οποίο οι Γάλλοι ανέλαβαν το βόρειο 
τμήμα του Ευξείνου και οι Βρετανοί το νότιο, δηλ. τον Καύκασο, την Αρμενία, τη Γε-
ωργία και το Κουρδιστάν.40 Οι μπολσεβίκοι αρχικά, τον Οκτώβριο του 1917, και για 
ένα μικρό χρονικό διάστημα όχι μόνο είχαν δεχτεί το αίτημα της αυτοδιάθεσης των 
εθνών ακόμη και της απόσχισης και της δημιουργίας ανεξάρτητων κρατών με διακή-
ρυξη από τον Λένιν και τον Στάλιν,41 αλλά και για τις ρωσοκρατούμενες οθωμανικές 
περιοχές είχαν στραφεί προς την επιλογή διατήρησης των κεκτημένων εδαφών ή του-
λάχιστον μέρους αυτών.42 Όμως δύο μέρες μετά την ανακωχή στο Ερτζιτζάν δήλωναν 
ότι απέρριπταν τη συμφωνία διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας παραιτούμε-
νοι από οποιαδήποτε διεκδίκηση στις περιοχές αυτές,43 διαγράφοντας έτσι την αποχώ-
ρηση τους από τον ανατολικό Πόντο.44 Οι μπολσεβίκοι με το «Διάταγμα για την τουρ-
κική Αρμενία» προερχόμενο από την Επιτροπεία των Εθνοτήτων και υπογραφέν από 
τον Λένιν και τον Στάλιν, ζητούσαν στις 31 Δεκεμβρίου 1917/13 Ιανουαρίου 1918 
αυτονόμηση της οθωμανικής Αρμενίας με αποχώρηση όμως των ρωσικών στρατευ-
μάτων. Τον ίδιο μήνα ο Στάλιν διαφοροποίησε τις εξαγγελίες των μπολσεβίκων υπο-

39  Τασούδης, Αναμνήσεις, σ. 136-137, 170-175. Ο Σαρντινύ ήταν ρωσόφωνος, ειδικός σε θέματα 
Καυκάσου και είχε καλές σχέσεις κυρίως με τους Αρμενίους: Μινασιάν, ό. π., σ. 58.

40  Βασίλειος Τσιτσεκλής, Το Ελληνικόν Εκστρατευτικόν Σώμα εις Μεσημβρινήν Ρωσίαν (1919), Αθή-
να 1955, σ. 5 και Beylerian, ό. π., σ. lvii, 600. Παράλληλα όμως η Αντάντ, θέλοντας να αποκόψει τον 
οθωμανικό στρατό από τα πετρέλαια του Μπακού, παρότρυνε τους μπολσεβίκους του Μπακού στην στρα-
τιωτική τους οργάνωση κατά των μενσεβίκων: Μινασιάν, ό. π., σ. 57-59.

41  Βλ. Καρρ, ό. π.,  σ. 550-562. Το Νοέμβριο του 1917 ιδρύθηκε και το Λαϊκό Επιτροπάτο για τις 
Εθνότητες με επίτροπο (κομμισάριο) τον Στάλιν: Jean Elleinstein, Staline, (Παρίσι 1984), σ. 40-41.

42  Αλεξανδρής, ό. π., σ. 430, Th. von Laue, “G. V. Chicherin, Peoples Commissar for Foreign Afffairs, 
1918-1930”, The Diplomats, 1919-1939, επιμ. G. A. Craig, F. Gilbert, τ. 1, Νέα Υόρκη 1974, σ. 236.

43  Ο Στάλιν από την αρχή της επανάστασης ήταν αντίθετος σε κάθε πράξη αυτονομίας έστω και πο-
λιτιστικής για τις μικρές εθνότητες του Καυκάσου. Antranik Masis, The Question of the American Mandate 
over Armenia, Λευκωσία 1980, σ. 9 και Χρήστος Γ. Ανδρεάδης, «Ιστορικό σχεδίασμα της δράσεως των 
Ελλήνων ανταρτών του Πόντου», Αρχείον Πόντου, 44 (1992-1993), σ. 228.

44  Βλάσης Αγτζίδης, Παρευξείνιος Διασπορά. Η Ποντιακή Διασπορά στις Βορειοανατολικές περιοχές 
του Ευξείνου Πόντου, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 256-257 και Έλληνες της Ρωσίας, σ. 323-330. 
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στηρίζοντας την αυτοδιάθεση των εργαζομένων μαζών των εθνοτήτων και όχι αυτή 
των αστών των εθνοτήτων.45 Έδειξαν πάντως ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Καύκασο, 
που σε μεγάλο βαθμό, κυρίως στην Γεωργία, είχαν επικρατήσει οι μενσεβίκοι, με τον 
ορισμό από τον Λένιν στις 18/31 Δεκεμβρίου του Chahoumian ως ειδικού κομισσάρι-
ου για θέματα του Καυκάσου.46 Μετά την ανακωχή του Ερζιτζάν αυξήθηκαν ραγδαία 
οι λιποταξίες των Ρώσων στρατιωτών από τις ρωσοκρατούμενες περιοχές του Πόντου 
και της οθωμανικής Αρμενίας, ενώ ο αρχιστράτηγος του Καυκάσου Πρζεβάλσκι πα-
ραιτήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον στρατηγό Λεμπεντίνσκι που διέθετε όμως 
θεωρητική εξουσία πλέον στους εναπομείναντες Ρώσους στρατιώτες.47

Καθώς η κατάσταση στον ανατολικό Πόντο τον Δεκέμβριο, μετά από όλες αυ-
τές τις εξελίξεις, ήταν ιδιαιτέρως κρίσιμη, η στρατιωτική συνεργασία Ελλήνων του 
Καυκάσου και Ελλήνων του ανατολικού Πόντου ήταν επιβεβλημένη. Προς αυτή την 
κατεύθυνση τους προέτρεψαν και οι Σύμμαχοι μέσω του συνταγματάρχη Σαρντινύ ο 
οποίος με επιστολή του στον Χρύσανθο στις 11/24 Δεκεμβρίου 1917 τον ενημέρωνε 
για το σχηματισμό ελληνικών, αρμενικών και γεωργιανών εθνικών ταγμάτων στον 
Καύκασο και του ζητούσε τον σχηματισμό ελληνικού συντάγματος και στην Τρα-
πεζούντα υπό τον στρατηγό Κολοζόφσκι, υποσχόμενος παράλληλα ότι θα έστελνε 
και έναν Γάλλο αξιωματικό για να βοηθήσει στην όλη προσπάθεια.48  Ο Χρύσανθος 
όμως, απαντώντας στον Σαρντινύ στις 24 Δεκεμβρίου/6 Ιανουαρίου, αρνήθηκε να 
σχηματίσει ελληνικό στρατιωτικό σώμα στην Τραπεζούντα γιατί μία τέτοια ενέργεια 
ήταν βέβαιο ότι θα προκαλούσε την εκδίκηση των τσετών στα ελληνικά χωριά. Ούτως 
ή άλλως οι Έλληνες έως τώρα μέσα σε μία τόσο δύσκολη κατάσταση είχαν κάνει ό, τι 
μπορούσαν με τις ομάδες υπεράσπισης των χωριών έναντι των μουσουλμανικών και 
ρωσικών συμμοριών, συνεισφέροντας καίρια στον συμμαχικό αγώνα, και σίγουρα 
είχαν κάνει πολύ περισσότερα από τους Γεωργιανούς και τους Αρμενίους που είχαν 
«μολυνθεί» από τον μπολσεβικισμό. Ωστόσο κλείνοντας την απαντητική του επιστο-
λή υποσχόταν να εξετάσει την περίπτωση αυτή όταν θα ενισχυόταν το μέτωπο με 
τακτικά στρατεύματα,49 υπονοώντας τις εθνικές μεραρχίες που συγκροτούνταν τότε. 
Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληγε και γαλλική αναφορά που στάλθηκε λίγο μετά στον 

45  Βλ. Μινασιάν, ό. π., σ. 55-56, R. G. Hovannisian, «Armenia and the Caucasus in the Genesis of the 
Soviet Turkish Entente», JMES, 4 (1973), σ. 130-131 και Somakian, ό. π., σ. 196-197.

46  Afanasyan, Arménie, σ. 33.
47  Μινασιάν, ό. π., σ. 53-54.
48  Η επιστολή Σαρντινύ στο επιμ. Άγνωστος, Le martyre du Pont-Euxin et 1'Opinion publique inter-

nationale-The martyrdom of the Pontus and International public Opinion, Γενεύη 1922, σ. 12-13.
49  ΑΥΕ/ΥΑΚ/1919/Α/4α, Χρύσανθος προς συνταγματ. Chardigny, Τραπεζούντα, 24 Δεκεμβρίου 

1917. 
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Σαρντινύ, η οποία εκτιμούσε πως εάν ερχόταν ένα σύνταγμα πλήρες, πειθαρχημέ-
νο και με Έλληνες αξιωματικούς από την υπό συγκρότηση Ελληνική Μεραρχία του 
Καυκάσου, άμεσα θα κατατάσσονταν και οι Έλληνες της Τραπεζούντας.50

Λόγω των δυσχερών εξελίξεων, ο Χρύσανθος, μετά και από πρόταση των Ελλή-
νων του ρωσικού στρατού και του Ρώσου στρατιωτικού διοικητή της Τραπεζούντας, 
συναίνεσε στην οργάνωση αντίστασης στην πόλη της Τραπεζούντας, την οποία ανέ-
λαβε η Ελληνική Εθνική Ένωση.51 Έτσι, σε συνεργασία με λόχους Γεωργιανών, Αρ-
μενίων, Ουκρανών και άλλων, την άμυνα της πόλης επωμίστηκε κυρίως ένας λόχος 
από νέους της πόλης, Έλληνες του Καυκάσου, οι οποίοι υπηρετούσαν στο ελληνικό 
σύνταγμα του ρωσικού στρατού που είχε καταλάβει την πόλη και δεν αποτελούσαν 
τμήμα της Ελληνικής Μεραρχίας Καυκάσου, μέλη του ρωσικού στρατού και αντάρτες, 
που είχαν έρθει από την Αμισό. Τη στρατιωτική εκπαίδευση της ελληνικής δύναμης 
ανέλαβαν οι Ρώσοι οι οποίοι παρείχαν και τον οπλισμό.52 Η άμυνα όμως της πόλης 
οργανώθηκε πολύ αργά και με ελλιπή τρόπο, χωρίς καλή εκπαίδευση και συγκεκρι-
μένους στόχους. Η κίνηση αυτή, όπως είχε προβλέψει ο Χρύσανθος, θεωρήθηκε ότι 
ερέθισε τους μουσουλμάνους που προχώρησαν σε βιαιοπραγίες κατά των Ελλήνων 
της περιφέρειας. Η αντίσταση όμως είχε αποτέλεσμα στην επαρχία Ροδοπόλεως και 
στη Σάντα που ήταν πιο οργανωμένη.53 Παράλληλα ανέκυψαν και άλλα προβλήμα-
τα. Στη διαγραφόμενη αποχώρηση των Ρώσων Γεωργιανοί μπολσεβίκοι του ρωσικού 
στρατού προσπάθησαν να έρθουν σε συνεννόηση με τους τσέτες προκειμένου να 
διεκδικήσουν την Τραπεζούντα, αλλά τα ένοπλα σώματα Ελλήνων της Τραπεζούντας 

50 Φωτιάδης, Γενοκτονία, τ. 8, σ. 539-542, Service Historique de l’Armee de Terre 7N1649, o 80, 
Συνταγματάρχης P. Chardigny, ακόλουθος του Επιτελείου Στρατού το μετώπου Καυκάσου, προς στρα-
τηγό Berthelot αρχηγό της γαλλικής στρατιωτικής αποστολής στην Ρουμανία, Τιφλίδα, 15/28 Ιανουαρίου 
1918.

51 ΑΥΕ/1921/46.4, αρ. πρ. 506, Πρόξ. Νοβοροσσίσκ προς ΚΥ, Νοβορροσίσκ, 30 Δεκεμβρίου 1918. 
Βλ. Αγτζίδης, Περεστρόικα, σ. 57-58 και Δημήτρης Ψαθάς, Γη του Πόντου, (Αθήνα 1966), σ. 251.

52 Τασούδης, Αναμνήσεις, σ. 162-164, Α. Κ. Σιδηρόπουλος, «Ο Γυμναστικός Σύλλογος ¨Ακρίτας¨ της 
Τραπεζούντος», Α. Π., 28 (1966), σ. 371-373, όπου και αναφορά για συμμετοχή νέων του συλλόγου στην 
άμυνα της πόλης στο όρος Μίθριο, και Φωτιάδης, Γενοκτονία, τ. 8, σ. 539-542, όπου γαλλική εκτίμηση για 
700-800 Έλληνες στρατιώτες στην Τραπεζούντα και 7.000-8.000 στα περίχωρα με μικρή δυνατότητα αντί-
στασης. Βλ. και Βλάσης Αγτζίδης, «Η αφύπνιση του Καυκάσου και το ελληνικό εθνικό κίνημα την περίοδο 
1917-1921», Οι άγνωστοι Έλληνες του Πόντου, ό. π., σ. 39-40, Ψαθάς, ό. π., σ. 66-67. Υπάρχει και μία μη 
διασταυρωμένη αναφορά για δημιουργία ελληνικού κομιτάτου με την ονομασία «Ελεύθερος Πόντος» πριν 
από την αποχώρηση των Ρώσων το οποίο προσπάθησε να στρατολογήσει Έλληνες για την άμυνα κατά των 
τσετών και να αποτρέψει την φυγή των Ελλήνων στην Ρωσία: Χρήστος Σαμουηλίδης, Μαύρη Θάλασσα. 
Χρονικό από την τραγωδία του Πόντου, Αθήνα 19943, 143-144.

53  Πανάρετος, ό. π., σ. 207, 214-215 και Χρύσανθος, Η Εκκλησία Τραπεζούντος, Αθήνα 1973, σ. 750-
751. Βλ. και Καλτσίδης, Καύκασος, σ. 75-77 για οργάνωση άμυνας.
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αντιστάθηκαν και ματαίωσαν αυτή την πιθανότητα. Έτσι, ο Χρύσανθος προχώρησε 
σε παρά πέρα εξοπλισμό των Ελλήνων και σε συγκρότηση ελληνικής χωροφυλακής, 
η οποία μάλιστα συγκρούστηκε, άγνωστο για ποιον λόγο, με άνδρες από το ρωσικό 
σύνταγμα Ελλήνων του Καυκάσου, ίσως επειδή η πλειοψηφία αυτών ήταν μπολσε-
βίκοι.54

Εν τω μεταξύ οι ενέργειες για το σχηματισμό της ελληνικής μεραρχίας είχαν προ-
χωρήσει μέσα στο Δεκέμβριο. Στις 12 Δεκεμβρίου 1917 ο νέος αρχιστράτηγος του 
καυκασιανού μετώπου Λεμπεντίνσκι55 κάλεσε την ελληνική στρατιωτική ηγεσία υπό 
τον Ανανία, τον Πανταζίδη και τον Κιλινκαρίδη να ξεκινήσει την οργάνωση της Ελ-
ληνικής Μεραρχίας Καυκάσου. Όμως, στο Β΄ Συνέδριο των Ελλήνων του Καυκά-
σου στην Τιφλίδα στις 29 Δεκεμβρίου 1917, στο οποίο πήραν μέρος  αντιπρόσωποι 
από το Καρς, το Αρνταχάν, το Βατούμ, το Σοχούμ και αλλού, υπήρξε αμφισβήτηση 
της χρησιμότητας της Ελληνικής Μεραρχίας εξαιτίας του φόβου για την οργή που 
θα μπορούσε να προκαλέσει στους μουσουλμάνους. Ωστόσο τελικά επικυρώθηκε η 
απόφαση για σχηματισμό της μεραρχίας στις 31 Δεκεμβρίου και ορίστηκε εκ νέου η 
ηγεσία της υπό τον συνταγματάρχη Ανανία.56 Ήταν ενδεικτική όμως αυτή η αμφισβή-
τηση του κλίματος που επικρατούσε. Μετά τη λήξη του συνεδρίου υπήρξαν συνα-
ντήσεις Ελλήνων του Καυκάσου και Ελλήνων του Πόντου με σκοπό τη συνεργασία 
τους και τη σύσταση εθνικών σωμάτων στην Τιφλίδα και πολιτοφυλακής στην Τρα-
πεζούντα οι οποίες και κατέληξαν σε συμφωνία. Ο Ν. Λεοντίδης όμως, εκπρόσωπος 
του Χρύσανθου, διαπίστωσε στον Καύκασο που πήγε, ίσως με κάποια υπερβολή, ότι 
δεν υπήρχε μεραρχία πλέον γιατί είχε διαλυθεί και μέρος της είχε αποσκιρτήσει στους 
μπολσεβίκους.57

54 Τασούδης, Αναμνήσεις, σ. 166-167.
55 Βλ. Μινασιάν, ό. π.,  σ. 60 για άδεια σχηματισμού και αρμενικού σώματος.
56 Ο διορισμός των Ελλήνων αξιωματικών από τον αρχιστράτηγο πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανου-

αρίου 1918. ΑΥΕ/1917/Α/5/VI (4), Έκθεση Πανταζίδη, ό. π., Παυλίδης, Δημοκρατία, σ. 26, Ιωάννης Φ. 
Καζταρίδης, Η «Έξοδος» των Ελλήνων του Καρς της Αρμενίας (1919-21), Θεσσαλονίκη-Αθήνα 1996, σ. 
15, Τηλικίδης, ό. π., σ. 275, όπου θέση υπέρ μόνο αμυντικού χαρακτήρα της μεραρχίας με σκοπό την προ-
στασία των ελληνικών χωριών από τους Κούρδους.

57 Από πλευράς Καυκασίων στάλθηκε ο γιατρός Γεώργιος Κοσμίδης στην Τραπεζούντα. 
ΑΥΕ/1921/46.4, αρ. πρ. 506, ό. π. και ΑΥΕ/1917/Α/5/VI (4), Έκθεση Πανταζίδη, ό. π., όπου αναφορά σε 
πρόσκληση για βοήθεια από Χρύσανθο σε Ανανία, Πανταζίδη, Κιλινκάρωφ, χωρίς όμως δυνατότητα εκ-
πλήρωσής της. Πανάρετος, ό. π., σ. 214, 289-290 και Τασούδης, Αναμνήσεις, σ. 136-137, 170-175. Βλ. και 
Αποστολίδης, ό. π., σ. 113, όπου αναφέρεται ότι ο Λεοντίδης, αρχικά, όταν επέστρεψε, υποστήριξε ότι όλα 
βαίνουν καλώς αλλά ο Έλληνας αξιωματικός Μιχαήλωβ που τον είχε συνοδεύσει διαβεβαίωνε για το αντί-
θετο. Κατά τον Καλτσίδη, οι ιθύνοντες της Τραπεζούντας προκειμένου να συγκρατήσουν τον πληθυσμό 
και να τον πείσουν να οργανώσει ένοπλη αντίσταση διέδωσαν ότι είχε οργανωθεί ήδη ελληνική μεραρχία 
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Πάντως πράγματι, μολονότι με διαταγή του αρχιστρατήγου μετατέθηκαν Έλλη-
νες αξιωματικοί και στρατιώτες του ρωσικού στρατού στην Ελληνική Μεραρχία,58 
λόγω των λιποταξιών που υπήρξαν αλλά και της μη προσέλευσης για κατάταξη, δεν 
κατέστη εφικτό να σχηματισθεί η μεραρχία κανονικά. Η προσπάθεια στελέχωσης ξε-
κίνησε την 1η Ιανουαρίου 1918 μέσα σε δυσχερέστατες και ραγδαίες εξελίξεις καθώς 
ο οθωμανικός στρατός και οι τσέτες που προηγούνταν αυτού προχωρούσε χωρίς να 
συναντά μεγάλη αντίσταση στον ανατολικό Πόντο.59 Οι Έλληνες του Καυκάσου προ-
τίμησαν να σχηματίσουν μικρές ένοπλες ομάδες αυτοάμυνας στα χωριά τους παρά 
να ενταχθούν στη Μεραρχία. Μάλιστα ένα μόνιμο αίτημά τους όταν προσκαλούνταν 
να καταταχθούν στην Μεραρχία ήταν πως θα το έπρατταν εάν στέλνονταν ως ένοπλη 
ομάδα στα χωριά τους. Οι μικρές τοπικές ένοπλες ομάδες όμως δεν είχαν ουσιαστική 
δυνατότητα αντίστασης. Οι περισσότεροι δε που κατατάχθηκαν το έκαναν αυτό γιατί 
τα στρατόπεδα βρίσκονταν κοντά στα χωριά τους. Έγινε και προσπάθεια ενημέρωσης 
των Ελλήνων από τους αξιωματικούς της Μεραρχίας προκειμένου να ενταχθούν σε 
αυτήν, χωρίς όμως ιδιαίτερα αποτελέσματα, καθώς σύμφωνα με τον Πανταζίδη «τους 
είχε κερδίσει το εμπόριο»,60 αναφερόμενος μάλλον στους αστικούς μη συνοριακούς 
πληθυσμούς της Γεωργίας και όχι στους Έλληνες των συνόρων, αν και γενικότερα 
υποστηρίχθηκε ότι προτίμησαν να συνεχίσουν να ασχολούνται με τις εργασίες τους 
παρά να καταταχθούν. Ανασταλτικός παράγοντας ήταν και η διάδοση του μπολσεβικι-
σμού στους Έλληνες, κυρίως της Αρμενίας, γεγονός που είτε απέτρεπε τους Έλληνες 
που ήταν επηρεασμένοι από αυτήν την ιδεολογία στην ένταξη τους στην Ελληνική 
Μεραρχία είτε δημιουργούσε προβλήματα πειθαρχίας με τις προστριβές και την ανυ-
πακοή στους ανωτέρους τους (βλ. και παραπάνω επισήμανση από τον Ν. Λεοντίδη). 
Υπήρχαν ανάμεσά τους και κάποιοι που τους καθοδηγούσαν και τους προέτρεπαν σε 
μία τέτοια στάση, εντείνοντας έτσι το πρόβλημα. Επιπλέον ορισμένοι από αυτούς που 
εντάχθηκαν αρχικά, ακόμη και ολόκληροι λόχοι, κατά την αναταραχή της προέλασης 

που θα τους βοηθούσε μαζί με Αρμενίους και Κοζάκους: Καλτσίδης, Καύκασος, σ. 75.
58 Αναφέρεται ότι συνολικά ήταν 4.000 οι Έλληνες Πόντιοι στον ρωσικό στρατό: Οδυσσεύς Λαμψί-

δης, Οι Έλληνες του Πόντου υπό τους Τούρκους (1461-1922), Αθήνα 1957, σ. 44-45.
59 Στα μέσα Ιανουαρίου η Εθνική Ελληνική Επιτροπή Καυκάσου ζήτησε από την ελληνική κυβέρ-

νηση να προκηρύξει επισήμως γενική επιστράτευση, σε συνεργασία με τις εκκλησιαστικές αρχές, των 
500.000-600.000 Ελλήνων της Ρωσίας,  που θα μπορούσε να αποδώσει ένα στράτευμα 50-60 χιλιάδων 
στρατιωτών το οποίο θα μπορούσε να οργανωθεί από τον Δραγούμη και τον Σουλιώτη, και να στείλει 
επειγόντως Έλληνα πρόξενο στην Τιφλίδα και αξιωματικούς του ελληνικού στρατού στην υπό σχηματισμό 
μεραρχία: Φωτιάδης, Γενοκτονία, τ. 8, σ. 539-542.

60  Βλ. παρόμοια παρατήρηση για τους Αρμενίους της Τιφλίδας που δεν κατατάχθηκαν στην Αρμενι-
κή Μεραρχία σε αντίθεση με τους Αρμενίους από την οθωμανική Αρμενία: Μινασιάν, ό. π., σ. 60.
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των Οθωμανών που ακολούθησε δραπέτευσαν με τον οπλισμό τους και επιδόθηκαν 
σε ληστείες. Μάλιστα κατά τον Πανταζίδη πολλοί αμέσως μετά την κατάταξή τους 
έπαιρναν την ενδυμασία και τον οπλισμό τους και λιποτακτούσαν, επηρεασμένοι, 
κατά τον ίδιο, από τις «μπολσεβικικές ιδέες του κλέπτειν», επηρεασμένοι προφανώς 
από την γενικότερη αναταραχή στην περιοχή. Πρόσθετο πρόβλημα ήταν και οι λίγοι 
αξιωματικοί που υπήρχαν και οι οποίοι είχαν ελλιπέστατη εκπαίδευση, αφού ήταν 
απόφοιτοι τετράμηνης σχολής. Υπό αυτές τις συνθήκες, πιθανόν στις αρχές Μαρτίου, 
το 1ο σύνταγμα αποτελούνταν από 200-300 στρατιώτες, το 2ο σύνταγμα από 500-600, 
το 3ο από 1200-1600, το ιππικό από 200-250 στρατιώτες χωρίς ίππους, η 1η πυροβο-
λαρχία από 60-70 στρατιώτες, η 2η από 20-25 και η 3η από 32 στρατιώτες χωρίς πυρο-
βόλα. Κατά ορισμένες πληροφορίες πλήρως επανδρώθηκαν μόνο οι συνοριακοί λόχοι 
του Καραουργάν, του Μεντερέκ και του Αρνταχάν. Συνολικά φέρεται, ίσως με υπερ-
βολή, ότι η Ελληνική Μεραρχία έφτασε τους 3.000 στρατιώτες.61 Το μέγεθος αυτό της 
Ελληνικής Μεραρχίας καθιστά ουσιαστικά ανυπόστατη μία άλλη μη διασταυρωμένη 
πληροφορία για συγκρότηση εθελοντικού ελληνικού σώματος στα τέλη του Οκτω-
βρίου 12.000 περίπου ανδρών, που μάλιστα κατά μία εκτίμηση ήλπιζαν ότι γρήγορα 
θα μπορούσε να φτάσει τους 50.000.62 Η πληροφορία αυτή πιθανώς σχετίζεται με 
τις υπερβολικές εκτιμήσεις του μεγέθους της Μεραρχίας από τον Κ. Κωνσταντινίδη, 
στην προσπάθεια προώθησης του ζητήματος της ανεξαρτησίας του Πόντου, ο οποίος 
χαιρέτιζε τη συγκρότηση Ελληνικής Μεραρχίας 12.000 ανδρών.63 

Όσα τμήματα σχηματίστηκαν τελικά από την Ελληνική Μεραρχία δεν έλαβαν 
μέρος σε μεγάλες μάχες αλλά περιορίστηκαν τελικά σε τοπικές συγκρούσεις, στις 
οποίες μάλιστα οδηγήθηκαν αναγκαστικά από τους αντιπάλους, και κυρίως στην προ-
στασία των ελληνικών χωριών αρχικά, από τις επιθέσεις των μουσουλμάνων, και 
κατόπιν του ελληνικού πληθυσμού, κυρίως της Αρμενίας, στην πορεία του προς την 

61 ΑΥΕ/1921/46.4, Αντίγραφο, ανυπόγραφο, χ. τ., χ. η., σ. 1-6 [πρόκειται για αντίγραφο μάλλον του 
Καλτσίδη αναφοράς σε Έλληνα πρόξενο του ιστορικού της Ελληνικής Μεραρχίας το 1917-1918], ΑΥ-
Ε/1917/Α/5/VI (4), Έκθεση Πανταζίδη, ό. π., Τσέρτικ, ό. π., σ. 92 και Καλτσίδης, Καύκασος, σ. 53. Για 
προσπάθειες και δυνατότητες σχηματισμού ελληνικού στρατού από το ρωσικό και λόγοι αποτυχίας βλ. 
Πανάρετος, ό. π., σ. 206-208 και Αγτζίδης, Διασπορά, σ. 122-125. Απλή αναφορά για το σχηματισμό του 
συντάγματος στο Καρς: ΑΥΕ, Πολιτική, 1914-1919, Ελληνισμός εν Ρωσσία. Σύνδεσμος των εν Ρωσσία 
Ελλήνων, Κεντρικόν Συμβούλιον προς την Σεβαστήν Βασιλικήν Κυβέρνησιν της Ελλάδος, Ροστόφ επί του 
Δον, 9 Ιανουαρίου 1918. Βλ. και Χρήστος Σαμουηλίδης, Το χρονικό του Καρς, Αθήνα (1987), σ. 50.

62 Είχε γίνει και πρόταση μάλιστα τότε για αποστολή του Σοφοκλή Τριανταφυλλίδη στις ΗΠΑ για την 
εξασφάλιση των απαιτουμένων μέσων για την οργάνωση της κίνησης: Παυλίδης, Δημοκρατία, σ. 89-90.

63 Κ. Γ. Κωνσταντινίδης, (Μέρος πρώτον) Πραγματεία περί Πόντου. (Μέρος δεύτερον) Λόγος εκφωνη-
θείς υπό του κ. Κ. Γ. Κωνσταντινίδου εις το εν Μασσαλία Παμπόντιον Συνέδριον την 22 Ιαν./ 4 Φεφ. 1918, 
Αθήνα 1986 (=1η έκδ. Παρίσι 1918), σ. 10.
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προσφυγιά. Έτσι, η απουσία έγκαιρης και οργανωμένης αντίστασης από τους Έλλη-
νες, η έλλειψη ουσιαστικού ενδιαφέροντος των καυκασιανών δυνάμεων για τον Πό-
ντο και η διάλυση του ρωσικού στρατού επέτρεψε αρχικά να δράσουν ανεξέλεγκτα 
ομάδες άτακτων μουσουλμάνων κατά των ρωσοκρατούμενων περιοχών του Πόντου 
και κατόπιν να προελάσει ο οθωμανικός στρατός και να ανακαταλάβει την Τραπεζού-
ντα και το Σαρίκαμις τον Φεβρουάριο του 1918.64 Το Επιτροπάτο στις 11/24 Φεβρου-
αρίου διακήρυξε την ανεξαρτησία της Δημοκρατικής Ομοσπονδίας του Καυκάσου, 
διόρισε βουλή (Σεΐμ) και εν όψει του κινδύνου κατάληψης του Καυκάσου ξεκίνησε 
διαπραγματεύσεις με την Οθωμανική Αυτοκρατορία στις 23 Φεβρουαρίου/8 Μαρτί-
ου σε Συνδιάσκεψη στην Τραπεζούντα για την παύση των εχθροπραξιών. Οι Καυ-
κάσιοι απαίτησαν παροχή τοπικής αυτονομίας στους χριστιανούς στα εδάφη που θα 
δίδονταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία,65 όμως οι νίκες του οθωμανικού στρατού, 
η δράση των τσετών και η συνθήκη του Μπρεστ-Λιτόφσκ στις 18 Φεβρουαρίου/3 
Μαρτίου 191866 έκαναν πιο σκληρούς στις διαπραγματεύσεις τους Οθωμανούς που 
ταυτόχρονα προχωρούσαν σε νέες κατακτήσεις εδαφών.67 Σύμφωνα με τη συνθήκη 
το Καρς, το Αρνταχάν, το Βατούμ και ο Πόντος παραχωρούνταν στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. Το Επιτροπάτο διαμαρτυρήθηκε για την παραχώρηση εδαφών της Γε-
ωργίας και της Αρμενίας χωρίς τη συμμετοχή του. Καθώς σε όλη την περιοχή, πλην 
του Μπακού, είχαν επικρατήσει οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις στους μπολσεβίκους, 
οι οποίες ήθελαν την ανεξαρτησία των εθνών της περιοχής, η συνθήκη, όπως ήταν 
φυσικό, δεν έγινε αποδεκτή.68 Μετά τη συνθήκη του Μπρεστ-Λιτόφσκ επικράτησε 
χάος στο μέτωπο του Καυκάσου και ιδιαιτέρως στο Καρς. Η αντίσταση Γεωργιανών 
και Αρμενίων μειωνόταν και από τις διαφωνίες μεταξύ τους για εδαφικά ζητήματα και 
από την καχυποψία που υπήρχε.69 Οι Έλληνες του Καρς είχαν πραγματοποιήσει το Γ΄ 

64 Χρύσανθος, ό. π, σ. 766-771, Γεώργιος Κ. Βαλαβάνης, Σύγχρονος γενική ιστορία του Πόντου, Θεσ-
σαλονίκη 1986 (=1η έκδ. Θεσσαλονίκη 1925), σ. 91-92 και Πανάρετος, ό. π., σ. 208, 294-295.

65 Beylerian, ό. π., σ. 542-543, 555, 570-571, 614-615.
66 Για διαφωνίες ως προς τη συμφωνία μεταξύ των μπολσεβίκων βλ. Αλέξανδρος, Κερένσκυ, Η Ρω-

σική Επανάσταση όπως την έζησα, μετάφρ. Άγγελος Νίκας, (Αθήνα 1972), σ. 370-372. Για τη συνθήκη που 
ακυρώθηκε από ρωσικής πλευράς στις 18 Νοεμβρίου 1918 βλ. J. A. S. Grenville, The Major International 
Treaties 1914-1945. A history and guide with texts, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 1987, σ. 22-23, 34-37. 

67 Έλληνες της Ρωσίας,σ. 263-265, Khatissian, ό. π., σ. 61-69 και Hovannissian, Republic, τ. 1, σ. 23-24.
68 Αγτζίδης, Περεστρόικα, σ. 55. Βλ. και αποτυχημένη προσπάθεια των μπολσεβίκων να αποκαταστή-

σουν τη ρωσική κυριαρχία στον Καύκασο τον Ιανουάριο του 1918: Somakian, ό. π., σ. 160.
69 NA/RG 256/Inquiry/768 (Μ1107/35), Memorandum on the Political Situation in Caucasus, Intel-

ligence Bureau, Department of Information 18 Μαρτίου 1918, σ. 6. Βλ. και Artin H. Arslanian, Robert L. 
Nichols, “Nationalism and the Russian Civil War: The Case of Volunteer Army-Armenian Relations, 
1918-20”, Soviet Studies, 31/4 (Οκτώβριος 1979), 563-564.
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Συνέδριο τους στο οποίο συζητήθηκε κυρίως η δυνατότητα αντίστασης των Ελλήνων 
και η μετακίνηση των Ελλήνων του Αρνταχάν στο Καρς, όπου όμως υπήρχε μία δύνα-
μη μόνο 1.500 Ελλήνων στρατιωτών. Οι πολιτικοί υποστήριζαν ότι έπρεπε να φύγουν 
στο εσωτερικό της Ρωσίας και οι στρατιωτικοί να παραμείνουν και να αντιμετωπί-
σουν τους Οθωμανούς. Οι πρώτοι απέτρεπαν μάλιστα τους νέους να καταταχθούν 
στα τρία συντάγματα της Ελληνικής Μεραρχίας, που θεωρητικά υφίσταντο ακόμη.70 
Όμως με την αποχώρηση των Ρώσων, οι οποίοι άφησαν μάλιστα σε πολλές περιπτώ-
σεις τον οπλισμό τους στους Οθωμανούς, Τούρκοι και Κούρδοι άτακτοι, επιτέθηκαν 
αμέσως στα χωριά του Αρνταχάν και της Γκιόλας, όπου όμως βρήκαν αντίσταση από 
τους Έλληνες που για ένα διάστημα βοηθήθηκαν και από Γεωργιανούς στρατιώτες. 
Το ελληνικό τάγμα του Αρνταχάν δέχτηκε και αυτό επίθεση από Κούρδους κατά τη 
μεταφορά πολεμοφοδίων στο Καρς, επίθεση η οποία οργανώθηκε σε δύο φάσεις από 
την Παμμουσουλμανική Οργάνωση του Αρνταχάν και την τουρκική κατασκοπεία. 
Αρχικά συγκρούστηκε με Κούρδους ατάκτους στη μάχη του Ζαβόδ που κατέληξε σε 
ανακωχή ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όμως οι Κούρδοι με την ανοχή των Αρμενίων 
παραβίασαν την ανακωχή και με ύπουλο τρόπο, αφού επιτέθηκαν στο τάγμα μέσα στο 
Αρνταχάν το αφόπλισαν και συνέλαβαν αρκετούς από τους 200 Έλληνες στρατιώτες. 
Κατόπιν αυτού το τάγμα διαλύθηκε. Και όσοι απέμειναν κατέφυγαν στο ελληνικό 
σύνταγμα στο Καρς.71 Οι Έλληνες του Καρς είχαν προλάβει τελικά να οργανώσουν 
ομάδες αυτοπροστασίας, αν και στις αρχές Μαρτίου αρκετοί από αυτούς είχαν απο-
φασίσει να αποχωρήσουν πριν έρθει ο οθωμανικός στρατός. Το 2ο ελληνικό σύνταγμα 
του Καρς, με επικεφαλής τον Καλτσίδη, ακολούθησε μία τακτική προστασίας των 
μουσουλμάνων της περιοχής από τους Αρμενίους και ταυτόχρονα μία προσπάθεια 
στρατιωτικής επιβολής στους Αρμενίους. Όμως αρκετοί Έλληνες στρατιώτες λιπο-
τάκτησαν άλλοι παρασυρμένοι από τους Έλληνες πολιτικούς της περιοχής που ήταν 
υπέρ της αποχώρησης των Ελλήνων από την περιοχή και άλλοι για να προστατέψουν 
τα χωριά τους. Ο Καλτσίδης προτίμησε να μην πολεμήσει εναντίον του οθωμανικού 
στρατού το ελληνικό σύνταγμα προκειμένου να μην εκτεθούν και να μην χρειασθεί να 
εκπατρισθεί το ελληνικό στοιχείο όταν θα ερχόταν ο οθωμανικός στρατός. Ωστόσο η 
προέλαση των Οθωμανών προκάλεσε κύμα προσφυγιάς στους Έλληνες της περιοχής. 
Κατά την πορεία τους στον Καύκασο ήρθαν σε σύγκρουση με Τούρκους και Αρμένι-
ους ατάκτους αλλά προστατεύονταν από την εναπομένουσα Ελληνική Μεραρχία που 

70  Αγτζίδης, Αφύπνιση, σ. 41-43, Καζταρίδης, ό. π., σ. 17-19 και Μάζης, ό. π., σ.  99.
71  Καλτσίδης, ό. π. σ. 88-94, Μαυρογένης, ό. π., σ. 206-211 και Τσέρτικ, ό. π., σ. 67, 90, 92.
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διοικούνταν από το στρατηγό Ανανία και τον συνταγματάρχη Καλτσίδη.72 Συγκρού-
σθηκαν όμως και με τον αρμενικό στρατό στις 25 Μαρτίου 1918 στο Καράκλησε του 
Καρς που ήθελε τον οπλισμό και τα μέσα μεταφοράς τους. Μετά την επιτυχή αντι-
μετώπιση του αρμενικού στρατού, οπισθοχωρώντας στο Σαρήκαμις συνάντησαν τον 
οθωμανικό στρατό που τους έκανε πρόταση να συνεργαστούν κατά των Αρμενίων, 
την οποία όμως δεν δέχθηκαν οι Έλληνες.73 Την ίδια περίοδο μολονότι η Ελληνική 
Μεραρχία ήταν υπό διάλυση υπήρχαν αντιθέτως ειδήσεις σε ελλαδικές εφημερίδες 
για δημιουργία και δεύτερης Ελληνικής Μεραρχίας τον Μάρτιο.74 Τη 1/14 Απριλίου 
1918 ο οθωμανικός στρατός κατέλαβε το Βατούμ,75 παρά την αντίσταση και κάποιων 
τοπικών ελληνικών στρατιωτικών ομάδων και λόχου από την Ελληνική Μεραρχία.76 
Η Υπερκαυκασία προκειμένου να αντιμετωπίσει την οθωμανική προέλαση κήρυξε 
την ανεξαρτησία της στις 9/22 Απριλίου ως Υπερκαυκασιανή Ομοσπονδιακή Δημο-
κρατία.77 Η προέλαση όμως του οθωμανικού στρατού συνεχίστηκε και έτσι ο πρω-
θυπουργός της Υπερκαυκασίας Τσχενκέλη αποφάσισε να παραδώσει το Καρς στις 
12/25 Απριλίου. Η άμυνα του Καρς θα στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στο 2ο ελληνικό 
σύνταγμα, το οποίο αριθμούσε τότε 1500 περίπου στρατιώτες, υπό τον Καλτσίδη. 
Μάλιστα η παράδοση της πόλης έγινε από έναν Ρώσο και έναν Έλληνα αξιωματικό, 
τον Γαβριηλίδη.78 Τελικά στις 13 του μηνός ο Τσχενκέλη κήρυξε τον πόλεμο στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία χωρίς τη συμμετοχή των Αζέρων.79 

Στις 2/15 Μαΐου ο οθωμανικός στρατός κατέλαβε και την Αλεξανδρούπολη. Η 
άμυνα της πόλης ουσιαστικά θα στηριζόταν και πάλι στο 2ο ελληνικό σύνταγμα το 
οποίο είχε αποχωρήσει από το Καρς και το οποίο πλέον αριθμούσε περίπου 750 στρα-
τιώτες. Γνωρίζοντας όμως ο Καλτσίδης ότι δεν υπήρχε δυνατότητα αντίστασης στον 
υπέρτερο οθωμανικό στρατό και υπό το κλίμα πανικού και φυγής των Αρμενίων και 
επειδή θα εξέθετε τους Έλληνες, στρατιώτες και μη, επέλεξε όχι μόνο να μην εμπλα-

72 Καλτσίδης, Καύκασος, σ. 88-97. Βλ. και Φωτιάδης, Γενοκτονία, τ. 9, σ. 205-207 για επιθέσεις 
Τούρκων κατά των Ελλήνων. Ελληνικά ένοπλα τμήματα είχαν συγκροτηθεί από το 1915: Έλληνες της 
Ρωσίας, σ. 260. Ο Σαμουηλίδης αναφέρει τον υπερβολικό αριθμό των 11.000 Ελληνοποντίων στρατιωτών 
που προστάτευαν τους Έλληνες πρόσφυγες: Σαμουηλίδης, Θάλασσα, σ. 147.  

73 Καλτσίδης, Καύκασος, σ. 99-103, Λαυρεντίδης, ό. π., σ. 421-425 και Καζταρίδης, ό. π., σ. 17-23, 44-45.
74 «Δευτέρα Ελληνική Μεραρχία εις τον Καύκασον», εφ. Ελεύθερος Τύπος, 24 Μαρτίου 1918.
75 Masis, ό. π., σ. 9 και Θεοφύλακτος, ό. π., σ. 45. Βλ. και PRFA, 1918 Russia 2, σ. 631-632.
76 Ν. Σαλπιστής, «¨Χάμπος¨: Ο Καπετάνιος της Αζάντας. Εθνικοί και κοινωνικοί ανταγωνισμοί στην 

Αμπχαζία», Ποντιακή Εστία, 78 (1989), 241 και Έκθεση Πανταζίδη.
77 Hovannissian, Republic, σ. 25, 27.
78 Καλτσίδης, Καύκασος, σ. 98-108, Έλληνες της Ρωσίας, σ. 265-266 και Afanasyan, Sardarabad, σ. 

31-33.
79 Beylerian, ό. π., σ. lviii και Κασσεσιάν, ό. π., σ. 38-40.
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κεί στις μάχες, αλλά ουσιαστικά να διαλύσει το σύνταγμα και να στείλει τους στρατι-
ώτες του σαν πρόσφυγες στην Τιφλίδα. Μόνο στην περιφέρεια Σαμτρέτ συνήφθησαν 
μάχες ελληνικού λόχου και οθωμανικού στρατού κάπως εκτεταμένες και στις οποίες 
διακρίθηκαν οι Έλληνες στρατιώτες.80 Ακολούθησαν σημαντικές συγκρούσεις μετα-
ξύ οθωμανικών και αρμενικών δυνάμεων στο Σαρνταραμπάντ και το Καράκλησε με 
αποτέλεσμα τις σοβαρές απώλειες των πρώτων και την για πρώτη φορά ανάσχεση της 
προέλασής τους.81 Τελικά η Γεωργία στις 13/26 Μαΐου 1918 κήρυξε την ανεξαρτησία 
της διαλύοντας το Επιτροπάτο της Υπερκαυκασίας. Ακολούθησε η κήρυξη ανεξαρτη-
σίας του Αζερμπαϊτζάν στις 14/27 Μαΐου και της Αρμενίας στις 15/28 Μαΐου.82

Η Γεωργία απέφυγε την οθωμανική κατοχή αλλά έχασε την ανεξαρτησία της κα-
θώς κάλεσε τα γερμανικά στρατεύματα να την προστατεύσουν, εμποδίζοντας την 
παρά πέρα προέλαση των Οθωμανών. Η Συμφωνία του Πότι μεταξύ Γεωργίας και 
Γερμανίας υπογράφθηκε στις 15/28 Μαΐου 1918.83 Με τον ερχομό των Γερμανών η 
Γεωργία διέταξε τον Μάιο τη διάλυση όλων των μη γεωργιανικών στρατευμάτων με 
αποτέλεσμα να διαλυθεί οριστικά και η Ελληνική Μεραρχία.84 Με τη συμφωνία Γε-
ωργιανών και Γερμανών απέμειναν ουσιαστικά μόνο οι Αρμένιοι με κάποιες μονάδες 
Ελλήνων και Ρώσων να πολεμούν τον οθωμανικό στρατό.85 Στις 4 Ιουνίου 1918 ν. η. 
υπεγράφη τελικώς στο Βατούμ η ειρήνη μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και 
των τριών κρατών του Καυκάσου, κατά την οποία αναγνώρισε έμμεσα την Αρμενί-
α.86 Η Αρμενία αποδέχτηκε και τις οθωμανικές προτάσεις, ύστερα από γερμανικές 
πιέσεις,87 για ένα κράτος 10.000 τ.μ στην περιοχή μεταξύ Εριβάν και λίμνης Σεβάν.88 
Ο οθωμανικός στρατός, ακολουθώντας το σχέδιό του, παρά τις συμφωνίες συνέχισε 
την προέλαση του στον Καύκασο, γεγονός που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια της Γερ-
μανίας, η οποία επιζητούσε την τύποις ανεξαρτησία του Καυκάσου υπό τον έλεγχό 
της,89 αλλά και της μπολσεβικικής Ρωσίας, που μετά την οθωμανική κατάληψη του 

80  Καλτσίδης, ό. π., σ. 73, 109-118.
81  Afanasyan, Sardarabad, σ. 43-50, 63-70, Beylerian, ό. π., σ. lix, 740-742.
82  Khatissian, ό. π., σ. 89-98.
83  Βλ. Καρρ, ό. π., τ. 1, σ. 453-454 και Beylerian, ό. π., σ. 604-605 για τη συμφωνία Γεωργίας-

Γερμανίας. Για το ενδιαφέρον των Γερμανών για την περιοχή: ΝΑ/RG 256/Inquiry/(Μ1107/37). 
84  Καλτσίδης, Καύκασος, σ. 114-124 και Έκθεση Πανταζίδη. Βλ. και Μινασιάν, ό. π., σ. 76-77. 
85  Έλληνες της Ρωσίας, σ. 266-267 και Masis, ό. π., σ. 9-10.
86  Afanasyan, Sardarabad, σ. 71-74 και Hovannissian, Republic, σ. 28-29, 35-37.
87  ΝΑ/RG 59/867.00/(M353/7), Υποπρ. ΗΠΑ προς ΚΥ, Βέρνη 16 Ιουλίου 1918, σ. 4.
88  ΝΑ/RG 59/867.00/822, (M353/7), Υποπρ. ΗΠΑ προς ΚΥ, Βέρνη 12 Αυγούστου 1918, σ. 6-7. 

Khatissian, ό. π., σ. 99-105.
89  ΝΑ/RG 59/867.00/822, (M353/7), Υποπρ. ΗΠΑ προς ΚΥ, Βέρνη, 12 Αυγούστου 1918, σ. 8-10.
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Μπακού στις 1/14 Σεπτεμβρίου90 ακύρωσε στις 13 Νοεμβρίου 1918 τη συνθήκη του 
Μπρεστ Λιτόφσκ, καθιστώντας επιστρεπτέα τα εδάφη που είχαν παραδώσει.91 Ούτως 
ή άλλως όμως η Οθωμανική Αυτοκρατορία σύμφωνα με την ανακωχή του Μούδρου 
στις 17/30 Οκτωβρίου θα έπρεπε να εγκαταλείψει τα εδάφη που είχε καταλάβει βάσει 
της Συνθήκης Μπρεστ-Λιτόφσκ.

Έτσι, οι Έλληνες του Καυκάσου ουσιαστικά δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της 
εθνικής στρατιωτικής οργάνωσης. Όλες αυτές οι προσπάθειες ανέδειξαν ένα καίριο 
πρόβλημα στη συγκρότηση ένοπλων ελληνικών σωμάτων είτε αυτά αφορούσαν τους 
Έλληνες του Καυκάσου, κυρίως, και της ν. Ρωσίας, δευτερευόντως, είτε αυτά αφο-
ρούσαν τους Έλληνες του Πόντου. Επρόκειτο για την αδυναμία τους να σχηματίσουν 
οργανωμένο και ενιαίο στρατιωτικό σώμα υπό μία ηγεσία που θα είχε σαφείς πολιτι-
κούς στόχους και θα είχε σχέδιο επίτευξής τους. Η έλλειψη ενιαίας πολιτικής διοίκη-
σης που θα συντόνιζε τις προσπάθειες προς έναν συγκεκριμένο στόχο και στην οποία 
με εμπιστοσύνη θα μπορούσαν να στηρίζονται οι Έλληνες αποτέλεσε τη βασική αιτία 
για το σοβαρό αυτό πρόβλημα στη στρατιωτική τους οργάνωση. Υπήρχαν όμως και 
άλλοι σημαντικοί παράγοντες, όπως η άμεση ανάγκη αντίστασης στις επιθέσεις των 
μουσουλμάνων αλλά και η κυριαρχία της έννοιας της κοινότητας στην αρνητική τοπι-
κιστική της έκφανση, που οδήγησαν τους Έλληνες στη δημιουργία μικρών αδύναμων 
ένοπλων ομάδων που κύριο στόχο είχαν την προστασία μόνο των περιοχών ή χωριών 
στα οποία ζούσαν, οι οποίες όμως πέρα από κάποιες επιθέσεις συμμοριών και ατά-
κτων δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τον οργανωμένο οθωμανικό στρατό. Ακόμη, 
φαίνεται, από αποσπασματικές πληροφορίες που έχουμε, πως μέρος των Ελλήνων της 
περιοχής του Καυκάσου προτίμησαν να ενταχθούν στις επαναστατικές μπολσεβικι-
κές δυνάμεις ελπίζοντας σε βελτίωση της θέσης τους μέσα από το νέο καθεστώς παρά 
να διακινδυνεύσουν το δυσκολότερο δρόμο της επίτευξης της απελευθέρωσης του 
Πόντου, του οποίου δεν ήταν και κάτοικοι. Σίγουρα όμως και το γεγονός ότι τα χρονι-
κά περιθώρια οργάνωσης μίας τόσο σημαντικής προσπάθειας ήταν περιορισμένα και 
με δεδομένο ότι δεν υπήρχε προηγούμενη εμπειρία των ελληνικών πληθυσμών από 
καθολική συμμετοχή σε οργανωμένο στράτευμα που επιχειρήθηκε κάτω από τις ρα-
γδαίες συνεχείς και κάποιες φορές απρόσμενες εξελίξεις της περιόδου, δικαιολογούν 
σε ένα βαθμό την αποτυχία συγκρότησης Ελληνικής Μεραρχίας στον Καύκασο.

90  Κασσεσιάν, ό. π., σ. 52-54, Μινασιάν, ό. π., σ. 103-104, και Somakian, ό. π., σ. 172-174.
91  Φωτιάδης, Γενοκτονία, τ. 2, σ. 231 από ρωσικά έγγραφα.
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Euripides P. Georganopoulos

“The effort of the formation of Greek Division of  Caucasus 
in 1917 and the reasons of its failure"

After the October Revolution of 1917 was created in Caucasus the Provisional 
Commissariat of Transacaucasia, for the defence of the region. The Commissariat, 
that was founded in 15/28 November 1917 in Tbilisi from the military leaders of 
Georgia, Armenia and Azerbaijan, planned the unification of Georgian, Armenian and 
Azerian under Georgian Prime Minister. In the same deliberation of foundation of 
the Commissariat was decided also the formation of national divisions for protection 
from the Ottoman army and the Moslem populations in the regions under Russian 
occupation of Armenia, Pontus and southern Georgia. In this deliberation it took part 
also a Greek delegation. The decision for the Greek Division was taken by the Greek 
Commissariat after the order which published the commander in chief of the Cau-
casus, Prezevalski, according to which each nation that would formed army would 
be taken into account after the war. Head of the Greek Division was appointed the 
former colonel of czarist army Michail Ananiadis or Ananias (Missa Ananief). Aim of 
Greek Division, based on some testimonies, was the protection of the Greek villages, 
the holding of the front-line and the descent at Pontus in agreement with the national 
center. The allies came out for the constitution of the Greek division. But, although 
there was an order of the commander in chief with which were permitted to be trans-
ferred the Greek officers and soldiers of Russian army in the Greek Division, because 
of the desertions that existed and the limited enlistment, there were not possible to be 
shaped the division regularly. Only 3 frontier companies in Ardahan were composed 
completely. All troops were shaped finally by the Greek Division they did not take 
part in big battles but they were fought only in local conflicts. The Greeks preferred to 
shape small armed groups in each village for their self-defence than to be part of the 
division. Few months later, in May 1918, because also of the march of the Ottoman 
army, the Greek Division was dissolved.



Αντώνης Κλάψης

Ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος και το κίνημα 
της Μικρασιατικής Άμυνας





Η αδυναμία του ελληνικού στρατού να καταλάβει την Άγκυρα και να εκμηδενίσει 
την τουρκική αντίσταση (Ιούλιος – Αύγουστος 1921), έφερε δυναμικά στο προσκή-
νιο την προοπτική της εγκατάλειψης της μικρασιατικής εκστρατείας. Σχεδόν πλήρως 
απομονωμένη διπλωματικά μετά τις εκλογές της 1ης/14ης Νοεμβρίου 1920, την ήττα 
του Ελευθέριου Βενιζέλου και την επάνοδο στο θρόνο του βασιλιά Κωνσταντίνου, 
καταρρακωμένη οικονομικά και χωρίς καμία εξωτερική βοήθεια, η Ελλάδα βρισκό-
ταν στη δυσχερέστερη δυνατή θέση, αδυνατώντας πρακτικά να αναλάβει οποιαδή-
ποτε πρωτοβουλία. Η διαπίστωση του αδιεξόδου, σε συνδυασμό με την ολοένα διο-
γκούμενη φημολογία σχετικά με την πρόθεση της Αθήνας να αποσύρει τα ελληνικά 
στρατεύματα από τη Μικρά Ασία, δημιουργούσαν εύλογες ανησυχίες στους Έλληνες 
κατοίκους της τελευταίας, οι οποίοι αντιλαμβάνονταν ότι όφειλαν οι ίδιοι να αναλά-
βουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιστρέψουν την ολοένα φθί-
νουσα πορεία. Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, ορισμένα επιφανή μέλη της ελληνικής 
κοινότητας της Σμύρνης αποφάσισαν στα τέλη Οκτωβρίου του 1921 τη συγκρότηση 
μίας Επιτροπής, η οποία σύντομα θα γινόταν γνωστή ως Μικρασιατική Άμυνα1, με 
σκοπό την προάσπιση της δυτικής Μικράς Ασίας απέναντι στις εθνικιστικές τουρκικές 
δυνάμεις του Μουσταφά Κεμάλ σε περίπτωση που η ελληνική κυβέρνηση λάμβανε 
πράγματι την οδυνηρή για τον ελληνισμό της Ιωνίας απόφαση της απαγκίστρωσης. 

Η ιδέα της αυτοπροστασίας του μικρασιατικού ελληνισμού δεν ήταν εντελώς 
καινούργια, καθώς ανάλογες σκέψεις είχαν διατυπωθεί ήδη από τον Ιανουάριο του 
19212, χωρίς ωστόσο τότε να προχωρήσουν πέραν των απλών συζητήσεων. Τα μέλη, 
εξάλλου, της Μικρασιατικής Άμυνας διατηρούσαν στενούς δεσμούς με την Εθνική 
Άμυνα της Κωνσταντινούπολης, μία οργάνωση που είχε ιδρυθεί σχεδόν αμέσως μετά 
τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920 από φιλοβενιζελικούς Έλληνες αξιωματικούς, 
οι οποίοι –μιμούμενοι το πρότυπο του κινήματος της Θεσσαλονίκης του 1916– θεω-
ρούσαν ότι θα μπορούσαν να οργανώσουν με επιτυχία ένα αυτονομιστικό κίνημα που 
θα υποχρέωνε σε παραίτηση το βασιλιά Κωνσταντίνο και την κυβέρνηση της Αθήνας. 
Έτσι, κάτω από την καθοδήγηση των Αμυνιτών της Κωνσταντινούπολης, η Μικρα-
σιατική Άμυνα πολύ γρήγορα θα προσανατολιζόταν προς την ιδέα της ίδρυσης ενός 

1  Για την ίδρυση της Μικρασιατικής Άμυνας βλ. Μιχαήλ Λ. Ροδάς, Η Ελλάδα στη Μικράν Ασία, 
Αθήνα 1950, σ. 264-265.

2  Στο ίδιο, σ. 262.
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αυτόνομου Ιωνικού κράτους υπό την ηγεσία του Έλληνα αρχιστρατήγου Αναστάσιου 
Παπούλα3, τα γεωγραφικά όρια του οποίου θα ταυτίζονταν περίπου με τη ζώνη της 
Σμύρνης που προέβλεπε η Συνθήκη των Σεβρών, με την ελπίδα ότι θα μπορούσαν με 
αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική υπεράσπιση των χριστιανών 
κατοίκων των δυτικών τουλάχιστον μικρασιατικών παραλίων. 

Όπως ήταν φυσικό, η ανάληψη τέτοιου είδους πρωτοβουλιών δεν θα μπορούσε να 
αφήσει ασυγκίνητο το Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο, ο οποίος ως θρησκευτι-
κός ηγέτης του ελληνορθόδοξου πληθυσμού της πόλης και δεδομένης της επιβλητι-
κής προσωπικότητάς του, διέθετε μεγάλες δυνατότητες επιρροής. Η πρώτη συγκρο-
τημένη καταγραφή των απόψεων του Ιεράρχη σε σχέση με το αυτονομιστικό κίνημα 
αποτυπώθηκε στο υπόμνημα που συνέταξε στις 16 Φεβρουαρίου / 1 Μαρτίου 1922, 
όπου ανέλυε τις κατευθυντήριες γραμμές που εκτιμούσε ότι έπρεπε να ακολουθη-
θούν προκειμένου να αυξάνονταν οι πιθανότητες επιτυχίας του όλου εγχειρήματος. Ο 
Χρυσόστομος εμφανιζόταν πεπεισμένος ότι σε περίπτωση που ο ελληνικός στρατός 
αποσυρόταν από τη Μικρά Ασία –είτε λόγω αδυναμίας περαιτέρω συνέχισης των 
πολεμικών επιχειρήσεων, είτε εξαιτίας μίας ενδεχόμενης ήττας από τις κεμαλικές δυ-
νάμεις–, η μοίρα του μικρασιατικού ελληνισμού προοιωνιζόταν τραγική, καθώς δεν 
θα μπορούσε να αποφύγει τον οριστικό διωγμό από τις πατρογονικές του εστίες. Σε 
αυτό το πλαίσιο, επομένως, υποστήριζε ότι η κρισιμότητα της κατάστασης επέβαλλε 
τη λήψη έκτακτων όσο και αποφασιστικών μέτρων, τα οποία όφειλαν κατά τη γνώ-
μη του να αρθρωθούν γύρω από τρεις βασικούς άξονες: α) οργάνωση, συνένωση, 
εκμετάλλευση και χρησιμοποίηση όλων των ηθικών και υλικών δυνάμεων του μι-
κρασιατικού ελληνισμού, εγχείρημα που εφόσον στεφόταν με επιτυχία θα μπορούσε 
να εξασφαλίσει τη συμπαράσταση μερίδας τουλάχιστον των σύνοικων πληθυσμών 
(κυρίως των Αρμενίων, αλλά ακόμη και των Κιρκασίων και ορισμένων αντικεμαλι-
κών Τούρκων), β) ενίσχυση των δεσμών του γηγενούς ελληνικού πληθυσμού με τον 
ελληνικό στρατό της Μικράς Ασίας έτσι ώστε να επιτυγχανόταν η τόνωση αφενός 
του ηθικού και αφετέρου της αφοσίωσης των στρατιωτών στην αποστολή τους, και γ) 
διαφώτιση της διεθνούς κοινής γνώμης4.

Ο Μητροπολίτης Σμύρνης υπογράμμιζε ότι –ακολουθώντας το σχετικό παρά-
δειγμα των αγωνιστών της Επανάστασης του 1821– το κύριο βάρος των ενεργειών 
της Μικρασιατικής Άμυνας όφειλε αρχικά να δοθεί στην εξεύρεση των απαραίτητων 

3 Ιωάννης Δ. Πασσάς, Η αγωνία ενός έθνους, τόμος Β΄, Αθήνα 1925, σ. 177-184.
4 Το Αρχείον του Εθνομάρτυρος Σμύρνης Χρυσοστόμου, τόμος Γ; Αθήνα 2000 [στο εξής Α.Σ.Χ.], σ. 

223-224.
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οικονομικών πόρων, χωρίς τους οποίους κάθε απόπειρα ήταν εκ των προτέρων κα-
ταδικασμένη σε αποτυχία. Ο Χρυσόστομος επέμενε ότι μοναδικός τρόπος για την 
εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης ήταν εκείνος της αδυσώπητης φορολογίας 
όλων ανεξαιρέτως των ελληνικών περιουσιών, η οποία σε πρώτη φάση θα λάμβανε 
τη μορφή της αναγκαστικής εισφοράς του 1/5 των περιουσιακών στοιχείων εκ μέ-
ρους των περίπου 600.000 Μικρασιατών Ελλήνων που κατοικούσαν εντός των ορίων 
της ζώνης της ελληνικής στρατιωτικής κατοχής. Τα χρήματα που θα συγκεντρώνο-
νταν με αυτή τη μέθοδο θα αποτελούσαν τον πυρήνα του «Δανείου της Σωτηρίας του 
Μικρασιατικού ελληνισμού» και θα κατατίθεντο στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την προπαρασκευή και τις ανάγκες της Μικρα-
σιατικής Οργάνωσης, οι οποίες όπως εκτιμούσε θα ήταν κολοσσιαίες5.

Παράλληλα, ο Χρυσόστομος πρότεινε την υποχρεωτική στρατολόγηση όλων των 
ανδρών ηλικίας 17 έως 50 ετών για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών, 
έτσι ώστε να καθίστατο δυνατή η τακτική εκγύμνασή τους στη χρήση των όπλων. Η 
υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος θα παρείχε στον ελληνικό πληθυσμό τις στοιχει-
ώδεις προϋποθέσεις για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη αυτοάμυνά του σε 
περίπτωση που οι ανάγκες το απαιτούσαν, καθώς στη δεδομένη κρίσιμη ώρα όσοι 
είχαν λάβει την προτεινόμενη εκπαίδευση θα μπορούσαν αφενός να συγκροτήσουν 
τοπικές ομάδες πολιτοφυλακής και αφετέρου να πυκνώσουν τις τάξεις του μαχόμε-
νου τακτικού στρατού. Η έμπρακτη, εξάλλου, εκδήλωση της αποφασιστικότητας του 
μικρασιατικού ελληνισμού να υπερασπιστεί και με τα όπλα εάν χρειαζόταν την επι-
βίωσή του, εικαζόταν ότι θα ασκούσε καθοριστική ψυχολογική επιρροή τόσο στους 
Τούρκους εθνικιστές, όσο και στις χώρες εκείνες που παρακολουθούσαν παθητικά 
την ελληνοτουρκική αναμέτρηση ή ακόμα χειρότερα ενίσχυαν –με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο– τις κεμαλικές δυνάμεις6.   

Οι προτάσεις του Χρυσοστόμου συνόψιζαν σε μεγάλο βαθμό τις αντιλήψεις που 
επικρατούσαν εκείνη τη στιγμή στους ηγετικούς κύκλους της Σμύρνης, όπου η ορ-
γάνωση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού αυτοάμυνας των ελληνικών πληθυσμών 
της δυτικής Μικράς Ασίας αντιμετωπιζόταν πλέον ως η τελευταία σανίδα σωτηρίας 
στην περίπτωση που ο ελληνικός στρατός αναγκαζόταν να αποσυρθεί. Ανήσυχος από 
τις εξελίξεις, ο Ιεράρχης παρουσίαζε στις 7/20 Απριλίου 1922 ενώπιον των μελών 
της Άμυνας το περιεχόμενο νέου υπομνήματός του, όπου προχωρούσε σε λεπτομε-
ρέστερη παράθεση των απόψεών του σχετικά με το πλαίσιο μέσα στο οποίο έπρεπε 

5  Α.Σ.Χ., σ. 224-226.
6  Α.Σ.Χ., σ. 226.
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σύμφωνα με τον ίδιο να κινηθούν οι ενέργειες του αυτονομιστικού κινήματος.  
Ο Χρυσόστομος, αφού επανερχόταν συνοπτικά στις προτάσεις που είχε υποβάλει 

ενάμιση μήνα νωρίτερα, ξεκαθάριζε ότι οι ηγέτες της Μικρασιατικής Άμυνας όφει-
λαν να αναλάβουν πλέον οι ίδιοι το βάρος της οργάνωσης, της καθοδήγησης και τελι-
κά της σωτηρίας του μικρασιατικού ελληνισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, ως πρωταρχικός 
στόχος έπρεπε κατά τη γνώμη του να τεθεί ο σχηματισμός τοπικής Εθνοσυνέλευσης, 
στην οποία θα συμμετείχαν αντιπρόσωποι από όλες τις επαρχίες της Μικράς Ασίας 
και η οποία θα συγκέντρωνε σημαντικές εξουσίες προκειμένου να είχε τη δυνατό-
τητα λήψης σημαντικών αποφάσεων για το μέλλον του μικρασιατικού ελληνισμού. 
Ο Χρυσόστομος διευκρίνιζε ότι η Εθνοσυνέλευση ήταν απολύτως απαραίτητο να 
εξασφάλιζε τη συνεργασία –εμφανή ή εν ανάγκη ακόμα και αφανή– της ελληνικής 
κυβέρνησης, διότι σε αντίθεση περίπτωση το εγχείρημα δεν θα συγκέντρωνε καμία 
πιθανότητα επιτυχίας. Από αυτήν την άποψη, εξάλλου, πρώτιστο καθήκον της Εθνο-
συνέλευσης αποτελούσε η διακήρυξη περί του αυστηρά ακομμάτιστου χαρακτήρα 
της και της καθαρά εθνικής αποστολής της, έτσι ώστε να αμβλύνονταν τυχόν επιφυ-
λάξεις από την πλευρά της Αθήνας7.  

Η διαπίστωση ότι το Ιωνικό κράτος δεν θα μπορούσε να έχει προοπτική επιβί-
ωσης χωρίς τη συμπαράσταση της Ελλάδας, ωθούσε το Μητροπολίτη Σμύρνης στη 
διατύπωση της πρότασης σχετικά με την ανάγκη συγκρότησης –κατόπιν σχετικής 
εξουσιοδότησης από την Εθνοσυνέλευση όταν αυτή σχηματιζόταν– μίας Επιτροπής 
(την προεδρία της οποίας φιλοδοξούσε να αναλάβει ο ίδιος) που θα επισκεπτόταν την 
Αθήνα με σκοπό την εξασφάλιση της συμπαράστασης της ελληνικής κοινής γνώμης. 
Ο υπολογισμός ήταν απλός: η μαζική εκδήλωση της συμπάθειας του ελληνικού λαού 
υπέρ του κινήματος της Μικρασιατικής Άμυνας θα εμπόδιζε την ελληνική κυβέρ-
νηση να εγκαταλείψει τους Έλληνες της Ιωνίας στην τύχη τους. Η ίδια Επιτροπή 
θα μετέβαινε κατόπιν στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα επιδίωκε να πείσει πολλούς 
από τους βενιζελικούς αξιωματικούς που είχαν καταφύγει εκεί παραιτούμενοι ή εκ-
διωκόμενοι από τις τάξεις του ελληνικού στρατού μετά από τις εκλογές της 1ης/14ης 
Νοεμβρίου 1920, να επιστρέψουν στο μικρασιατικό μέτωπο8. 

Ο Χρυσόστομος υπολόγιζε επίσης στη συμπαράσταση ολόκληρου του χριστιανι-
κού κόσμου –από τον Πάπα και το Ρώσο Πατριάρχη έως τις κυβερνήσεις των ορθό-
δοξων βαλκανικών κρατών–, ενώ εξαιρετική σημασία απέδιδε στη συστράτευση των 
Ελλήνων της διασποράς, οι οποίοι θα μπορούσαν να ενισχύσουν αποφασιστικά τον 

7  Α.Σ.Χ., σ. 240-243.
8  Α.Σ.Χ., σ. 243-244.
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μικρασιατικό αγώνα κυρίως από οικονομική άποψη. Πιο συγκεκριμένα, ο Μητροπο-
λίτης Σμύρνης πρότεινε την ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους του απόδημου ελλη-
νισμού με σκοπό τη συγκέντρωση τουλάχιστον 1.000.000.000 δραχμών, προσπάθεια 
στην οποία οι Μικρασιάτες θα συμμετείχαν μέσω της διάθεσης του 1/5 του συνόλου 
των περιουσιών τους. Δίνοντας, μάλιστα, το παράδειγμα, οι Έλληνες της Μικράς 
Ασίας, μιμούμενοι τον παλλαϊκό έρανο που είχε διεξαχθεί λίγες ημέρες νωρίτερα στα 
Αλάτσατα της Ερυθραίας, θα έθεταν άμεσα στη διάθεση της ελληνικής κυβέρνησης 
τα αργυρά σκεύη των εκκλησιών και το 1/5 των χρυσών και αδαμάντινων γυναικείων 
κοσμημάτων, με σκοπό είτε την κοπή νομισμάτων, είτε την πώλησή τους προς όφελος 
του δημόσιου ταμείου. Χωρίς περιστροφές, εξάλλου, ο Χρυσόστομος υπογράμμιζε 
και πάλι την απόλυτη ανάγκη της αναγκαστικής συμμετοχής. Σύμφωνα με τον Ιε-
ράρχη, ωστόσο, η συμμετοχή των Μικρασιατών στην προσπάθεια για τη δημιουργία 
του Ιωνικού κράτους δεν έπρεπε να εξαντληθεί σε οικονομικές συνεισφορές, αλλά 
αντίθετα όφειλε να λάβει εξίσου τη μορφή της υποχρεωτικής στράτευσης του ντόπιου 
ανδρικού πληθυσμού, ενώ ταυτόχρονα θα επιδιωκόταν η στρατιωτική ενίσχυση του 
νέου κράτους και από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο, 
επιτακτική παρουσιαζόταν πλέον η ανάγκη αγοράς όπλων, τα οποία θα μπορούσαν 
την κρίσιμη στιγμή να αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμα για την αυτοπροστασία του 
ελληνικού πληθυσμού9.

Ο Χρυσόστομος στρεφόταν, τέλος, στο ζήτημα της εξασφάλισης της συνεργασίας 
των υπόλοιπων χριστιανικών κοινοτήτων που ζούσαν στη δυτική Μικρά Ασία, εξη-
γώντας ότι εφόσον κάτι τέτοιο καθίστατο δυνατό, τότε η ιδέα της αυτονόμησης της 
περιοχής κάτω από τη στρατιωτική προστασία της Ελλάδας θα συγκέντρωνε πολύ 
μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Ανάλογες, εξάλλου, προσπάθειες έπρεπε κατά τη 
γνώμη του να αναληφθούν και προς την κατεύθυνση των Αρμενίων και των Κιρκασί-
ων, ευελπιστώντας ότι η συμμετοχή τους θα ενίσχυε αποφασιστικά το αυτονομιστικό 
κίνημα, προσφέροντας πρόσθετη βοήθεια στον αγώνα εναντίον των κεμαλικών δυ-
νάμεων10.      

Ο Μητροπολίτης Σμύρνης αντιλαμβανόταν ότι η ώρα για δράση είχε πλέον φθά-
σει και ότι συνεπώς τα περιθώρια αναβολών και ατέρμονων –φιλολογικής κατά την 
άποψή του φύσης– συζητήσεων εξέλιπαν. Ο ίδιος, εξάλλου, δεν έδειχνε να έχει χάσει 
εντελώς το κουράγιο του, καθώς εμφανιζόταν πεπεισμένος ότι ακόμα και την ύστατη 
ώρα η δυσμενής για τα συμφέροντα του μικρασιατικού ελληνισμού κατάσταση μπο-

9  Α.Σ.Χ., σ. 244-246.
10  Α.Σ.Χ., σ. 246.
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ρούσε να ανατραπεί11. Η αισιοδοξία, ωστόσο, του Χρυσοστόμου δεν αρκούσε για να 
αντισταθμίσει τις εγγενείς αδυναμίες του αυτονομιστικού εγχειρήματος. Το κίνημα, 
με άλλα λόγια, δεν διέθετε κανένα από εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν 
να του προσδώσουν δυναμισμό και τελικά να το οδηγήσουν στην επίτευξη ορισμένων 
έστω από τους στόχους του. Οι πρωτοβουλίες της Μικρασιατικής Άμυνας, εξάλλου, 
υποθηκεύονταν περαιτέρω από την ατυχή χρονική συγκυρία που επιλέχθηκε για την 
εκδήλωσή τους, καθώς ήταν σαφές ότι μετά το καλοκαίρι του 1921, οπότε το κλίμα 
είχε οριστικά μεταστραφεί σε βάρος της Ελλάδας, οι πιθανότητες επιτυχίας είχαν 
στην πραγματικότητα εκμηδενιστεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάλυση του Μητροπολίτη Σμύρνης, μολονότι διέθετε ορι-
σμένα στοιχεία ρεαλισμού, στηριζόταν κατά βάση σε μία σειρά από εσφαλμένους 
υπολογισμούς, λανθασμένες εκτιμήσεις και αντιφατικές εισηγήσεις, γεγονός που 
περισσότερο από κάθε άλλο αποκάλυπτε τη γενικότερη σύγχυση που επικρατούσε 
στους ηγετικούς κύκλους της Μικρασιατικής Άμυνας. Ο Χρυσόστομος, για παρά-
δειγμα, είχε απόλυτο δίκιο όταν επέμενε ότι οι Έλληνες της Ιωνίας, συνεπικουρού-
μενοι και από τους συμπατριώτες τους της διασποράς, έπρεπε να συμβάλουν γενναία 
στην οικονομική στήριξη του κινήματος της Μικρασιατικής Άμυνας. Την ίδια στιγμή, 
ωστόσο, έμοιαζε να παραγνωρίζει τα τεράστια πρακτικά εμπόδια που δυσχέραιναν 
την επίτευξη των φιλόδοξων σχεδίων του. Η περίπτωση του εράνου των Αλατσάτων12 
που είχε οργανωθεί από τη Μικρασιατική Άμυνα στις 5/18 Απριλίου 1922 και τον 
οποίο ο Μητροπολίτης Σμύρνης επικαλούνταν προκειμένου να ενισχύσει την επιχει-
ρηματολογία του, αποκάλυπτε εναργέστερα από κάθε άλλη τα δομικά προβλήματα 
και τις εγγενείς οργανωτικές αδυναμίες του αυτονομιστικού εγχειρήματος, καθώς 
παρά τη συγκέντρωση σημαντικού χρηματικού ποσού αλλά και τιμαλφών από τους 
περίπου 10.000 Έλληνες κατοίκους της πόλης, η Κεντρική Επιτροπή της Άμυνας δεν 
ήταν ακόμα σε θέση να αξιοποιήσει τις προσφορές αυτές.

Ανάλογες αντιφάσεις παρουσίαζε και το στρατιωτικό σκέλος των εισηγήσεων του 
Χρυσοστόμου. Ο Μητροπολίτης Σμύρνης προέτασσε διαρκώς την απόλυτη ανάγκη 
στράτευσης των Μικρασιατών με σκοπό τη δημιουργία δυνάμεων πολιτοφυλακής, 
οι οποίες στην ουσία θα αποτελούσαν το πρόπλασμα ενός τοπικού στρατού που θα 
μπορούσε να αναλάβει την άμυνα των δυτικών μικρασιατικών παραλίων. Μολονότι, 
ωστόσο, διέκρινε σωστά ότι ένας από τους αποφασιστικότερους παράγοντες για την 

11  Α.Σ.Χ., σ. 249.
12  Για τον έρανο των Αλατσάτων βλ. διεξοδικότερα Φάνης Ν. Κλεάνθης, Αλάτσατα. Η χαμένη πατρί-

δα μου, Αθήνα 1987, σ. 225-247.
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επιβίωση του Ιωνικού κράτους ήταν ο στρατιωτικός, παρέβλεπε ότι στην πραγματικό-
τητα αποτελούσε την αχίλλειο πτέρνα του όλου εγχειρήματος, κυρίως για λόγους πο-
σοτικούς, καθώς η απόπειρα εθελοντικής στρατολόγησης των Ελλήνων της Μικράς 
Ασίας προκειμένου να πυκνώσουν τις τάξεις του ελληνικού στρατού που είχε επιχει-
ρηθεί τα προηγούμενα χρόνια, δεν είχε αποδώσει ικανοποιητικό αριθμό ανδρών, για 
τη μαχητική ικανότητα των οποίων μάλιστα διατυπώνονταν συχνά σοβαρές επιφυλά-
ξεις13. Οι επικεφαλής της Μικρασιατικής Άμυνας, μεταξύ αυτών και ο Χρυσόστομος, 
σε επιστολή που απέστειλαν στις 8/21 Μαρτίου 1922 προς τους υπουργούς Εξωτερι-
κών της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιταλίας, υποστήριζαν ότι το σύνολο 
των στρατευμένων Μικρασιατών ανερχόταν σε 35.00014˙ είναι όμως αμφίβολο εάν ο 
αριθμός αυτός ανταποκρινόταν απόλυτα στην πραγματικότητα. Όπως αποκάλυπτε ο 
Νικόλαος Αποστολόπουλος –σημαίνον στέλεχος του Κόμματος των Φιλελευθέρων, 
ο οποίος λειτουργούσε ως σύνδεσμος του αυτοεξόριστου Βενιζέλου με την Ελλάδα–, 
τα στελέχη της Άμυνας που είχαν επισκεφθεί την άνοιξη του 1922 την Αθήνα προ-
κειμένου να έλθουν σε επαφή με την ελληνική κυβέρνηση, έκαναν λόγο για 26.000 
Μικρασιάτες που είχαν καταταγεί στον ελληνικό στρατό, αν και στην πράξη μόλις 
20.000 συνέχιζαν να υπηρετούν, καθώς οι υπόλοιποι 6.000 –δηλαδή σχεδόν ο 1 στους 
4– είχαν λιποτακτήσει «[…] περιφερόμενοι ανά την ύπαιθρον χώραν και ζώντες εκ 
μικροληστειών ή κρυπτόμενοι εντός της Σμύρνης […]». Στους στρατευμένους έπρε-
πε ακόμη να προστεθούν 2.000 άνδρες που είχαν οργανωθεί στις δυνάμεις πολιτοφυ-
λακής, ανεβάζοντας έτσι το σύνολο όσων Μικρασιατών βρίσκονταν –με τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο– υπό τα όπλα σε 22.000. Οι Αμυνίτες αντιπρόσωποι, βέβαια, ήλπιζαν 
ότι θα μπορούσαν να μεταπείσουν τους μισούς περίπου από τους λιποτάκτες να επα-
νέλθουν˙ ακόμα κι έτσι, ωστόσο, υπολόγιζαν ότι μόνο τα 2/3 από τους υποτιθέμενους 
25.000 –δηλαδή όχι περισσότεροι από 16.000 έως 17.000– θα παρέμεναν τελικά στη 
θέση τους σε περίπτωση εκδήλωσης του αυτονομιστικού κινήματος15.

Η προφανής λειψανδρία θα μπορούσε ενδεχομένως να αντισταθμιστεί, όπως του-
λάχιστον υποστήριζαν τα στελέχη της Άμυνας, από την υποχρεωτική στρατολόγηση 
όλων των Μικρασιατών ανδρών μέχρι της ηλικίας των 40 ετών, πρωτοβουλία πάντως 

13  Βλ. Ιωάννης Μεταξάς, Το προσωπικό του ημερολόγιο, τόμος Γ΄, Αθήνα χ.χ.έ., σ. 759.
14  Α.Σ.Χ., σ. 229.
15  Αρχείο Ελευθέριου Βενιζέλου (Μουσείο Μπενάκη) [στο εξής Α.Ε.Β.], 173/φάκ. 268,Α.Ε.Β., 173/

φάκ. 316, Αποστολόπουλος προς Βενιζέλο (επιστολή), Αθήνα, 27 Απριλίου 1922. Στην ίδια επιστολή, ο 
Αποστολόπουλος αναφερόταν απογοητευμένος και στα εξίσου πενιχρά αποτελέσματα που είχε η προ-
σπάθεια εθελοντικής στρατολόγησης Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: 
«Δυστυχώς δε από υποσχέσεις αποτελείται και η στρατιωτική δύναμις της Κωνσταντινουπόλεως. Ενεγρά-
φησαν μεν 7.000 εθελονταί αλλά τις οίδε πόσοι εξ αυτών θα προσέλθωσιν όταν θα έλθη η ώρα». 
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που μόλις και μετά βίας θα απέδιδε ένα στρατό 40.000, την ώρα που ο αρχιστρά-
τηγος Παπούλας ζητούσε 40.000 έως 50.000 άνδρες προκειμένου να εξασφαλίσει 
απλώς την τήρηση της τάξης στην περιφέρεια της Σμύρνης16, ενώ αξιωματικοί που 
υπηρετούσαν στο μικρασιατικό μέτωπο υπολόγιζαν ότι η αποτελεσματική άμυνα της 
ίδιας περιοχής απαιτούσε τουλάχιστον 125.000 έως 150.000 στρατιώτες17. Σε αυτό 
το πλαίσιο, ο Αποστολόπουλος εξηγούσε ότι η ανεπαρκής δύναμη –αν σκεφτεί κα-
νείς ότι στο αποκορύφωμά της η ελληνική στρατιά στη Μικρά Ασία είχε ξεπεράσει 
τους 200.000 άνδρες18– που είχαν κατά νου οι Αμυνίτες, θα περιοριζόταν –δεδομένης 
εξάλλου και της απειρίας πολλών εκ των μελών της– ουσιαστικά μόνο σε καθήκοντα 
αστυνόμευσης μίας περιορισμένης γεωγραφικά έκτασης, αδυνατώντας πρακτικά να 
προβάλει από μόνη της ικανή αντίσταση σε περίπτωση γενικευμένης τουρκικής επί-
θεσης: «[…] ο στρατός αυτός», σημείωνε χαρακτηριστικά, «θα δυνηθή να εξασφαλί-
ση την τάξιν εν τη περιφερεία της Σμύρνης υπό την απαραίτητον προϋπόθεσιν ότι και 
η Ευρώπη θα εξασφαλίση το έδαφος τούτο από πάσης κεμαλικής επιθέσεως, διότι και 
ως στρατός αμύνης θα είναι ανίκανος να δράση ο περί ού ο λόγος»19. 

Αντιλαμβανόμενα την ουσιαστική αδυναμία δημιουργίας ενός αξιόμαχου στρα-
τού στηριγμένου αποκλειστικά στη στρατολόγηση των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, 
αρκετά από τα στελέχη της Μικρασιατικής Άμυνας εξέταζαν άλλες λύσεις στο γόρδιο 
δεσμό της αποτελεσματικής θωράκισης του Ιωνικού κράτους απέναντι στον κεμαλικό 
κίνδυνο: στην περίπτωση που η ελληνική κυβέρνηση διέταζε την αποχώρηση του ελ-
ληνικού στρατού, ορισμένοι από τους αξιωματικούς και τους στρατιώτες θα μπορού-
σαν ίσως να παραμείνουν εθελοντικά προκειμένου να στηρίξουν το αυτονομιστικό 
κίνημα. Η σκληρή πραγματικότητα, ωστόσο, καθιστούσε την προοπτική αυτή από-
λυτα ανεδαφική, καθώς ο ελληνικός στρατός όχι μόνο είχε εξαντλήσει προ πολλού 
τις αντοχές του, αλλά επιπλέον –ειδικά μετά την αποτυχημένη εκστρατεία προς την 
Άγκυρα το καλοκαίρι του 1921– υπέφερε από πρωτοφανή έλλειψη ηθικού, σε βαθμό 
που και μόνο η συζήτηση για το ενδεχόμενο παραμονής ορισμένων εκ των μελών του 
–και κυρίως των κληρωτών που αποτελούσαν τον κύριο όγκο του στρατεύματος– πέ-
ραν των εντολών της ελληνικής κυβέρνησης να θεωρείται εκτός πάσης λογικής20.

16  Στο ίδιο.
17  Α.Ε.Β., 173/φάκ. 316, [Ανυπόγραφη επιστολή προς άγνωστο παραλήπτη], [Μικρά Ασία], 7 Απριλί-

ου 1922. Η εν λόγω επιστολή διαβιβάστηκε στον Βενιζέλο από τον Αποστολόπουλο. 
18  Michael Llewellyn Smith, Το Όραμα της Ιωνίας. Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία 1919-1922, Αθήνα 

2004, σ. 369.
19  Α.Ε.Β., 173/φάκ. 316, Αποστολόπουλος προς Βενιζέλο (επιστολή), Αθήνα, 27 Απριλίου 1922.
20  Στο ίδιο. Βλ. επίσης Α.Ε.Β., 173/φάκ. 316, [Ανυπόγραφη επιστολή προς άγνωστο παραλήπτη], 

[Μικρά Ασία], 7 Απριλίου 1922. Πρβλ. Μεταξάς, ό.π., σ. 758. 
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Ο Χρυσόστομος, βέβαια, ποτέ δεν είχε αναφερθεί ρητά στην προοπτική της στρα-
τιωτικής ενίσχυσης του Ιωνικού κράτους από ομάδες εθελοντών, οι οποίοι θα επέλε-
γαν –παρά τις εντολές της Αθήνας– να παραμείνουν στη Μικρά Ασία συνεχίζοντας 
τον αγώνα εναντίον των δυνάμεων του Μουσταφά Κεμάλ˙ έκανε, όμως, ευθέως λόγο 
για την ανάγκη άμεσης στρατιωτικής υποστήριξης του υπό σύσταση κράτους από την 
πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, ενδεχόμενο σχεδόν εξίσου απίθανο με το προη-
γούμενο. Την άνοιξη του 1922, οπότε η Άμυνα εμφάνιζε μεγαλύτερη κινητικότητα 
και ο Χρυσόστομος συνέτασσε τα υπομνήματά του, ήταν κοινό μυστικό ότι η Αθήνα 
είχε πλέον αποφασίσει να αποσύρει τον ελληνικό στρατό από τη Μικρά Ασία˙ το 
ερώτημα επομένως που έμενε να απαντηθεί δεν ήταν το εάν, αλλά το πότε και με 
ποιους όρους θα πραγματοποιούνταν τελικά η απαγκίστρωση, και επομένως κάθε 
αναφορά στο ενδεχόμενο στρατιωτικής συνδρομής εκ μέρους της Ελλάδας ήταν απλά 
εκτός πραγματικότητας. 

Ο Χρυσόστομος, βέβαια, είχε κάθε λόγο να επιδιώκει την ενεργή συμπαράστα-
ση της Αθήνας, καθώς ήταν σαφές ότι χωρίς αυτή, η προσπάθεια οικοδόμησης του 
Ιωνικού κράτους ήταν εκ των προτέρων καταδικασμένη σε αποτυχία – εκτίμηση που 
ευθέως διατύπωνε και ο ίδιος στο δεύτερο υπόμνημά του. Σε αυτό το πλαίσιο, εξίσου 
ευεξήγητη ήταν και η σαφής τοποθέτησή του σχετικά με την ανάγκη το αυτονομι-
στικό εγχείρημα να παρουσίαζε έναν αυστηρά ακομμάτιστο χαρακτήρα, έτσι ώστε 
να αύξανε τις πιθανότητες θετικής ανταπόκρισης από την πλευρά της φιλοβασιλικής 
ελληνικής κυβέρνησης. Η ταυτόχρονη, ωστόσο, εισήγησή του για την προσπάθεια 
προσεταιρισμού όσο το δυνατόν περισσότερων από τους βενιζελικούς αξιωματικούς 
που μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920 είχαν καταφύγει στην Κωνσταντινού-
πολη, έμοιαζε –ακόμα κι αν δεν είχε αυτήν την πρόθεση– να αναιρεί στην πράξη τις 
διακηρύξεις περί κομματικής ανεξαρτησίας, από τη στιγμή μάλιστα που ήταν γνωστό 
ότι τα σχέδια για την αυτονόμηση της Μικράς Ασίας προωθούνταν σε μεγάλο βαθ-
μό από μέλη της φιλοβενιζελικής και απόλυτα αντικωνσταντινικής Εθνικής Άμυνας 
της Κωνσταντινούπολης. Το γεγονός, εξάλλου, ότι ο Μητροπολίτης Σμύρνης έδειχνε 
ειλικρινά να πιστεύει ότι η Μικρασιατική Άμυνα θα μπορούσε να προχωρήσει στις 
αυτονομιστικές της πρωτοβουλίες χωρίς ταυτόχρονα να απολέσει την οικονομική και 
στρατιωτική βοήθεια της Αθήνας, αποτελούσε δείγμα πολιτικής αφέλειας, καθώς πα-
ραγνώριζε μία θεμελιώδη αλήθεια: στην πραγματικότητα το κίνημα της Μικρασια-
τικής Άμυνας είχε γεννηθεί από την πεποίθηση ότι τόσο ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, 
όσο και οι προσκείμενες σε αυτόν μετανοεμβριανές ελληνικές κυβερνήσεις έβλαπταν 
εξίσου τα ελληνικά συμφέροντα στη Μικρά Ασία˙ ήταν επομένως σχεδόν αδύνατον 
η Αθήνα να συναινούσε στην ενίσχυση ενεργειών, οι οποίες στην ουσία αποσκοπού-
σαν στην αποδυνάμωση της θέσης της. Η αντίφαση, άλλωστε, δεν περιοριζόταν σε 
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αυτό το σημείο: ο Χρυσόστομος έκανε συχνά λόγο για τον αυτοδύναμο χαρακτήρα 
που όφειλε να έχει το υπό συζήτηση κίνημα, ο οποίος όμως, στην απίθανη περίπτωση 
που η ελληνική κυβέρνηση αποφάσιζε να το συνδράμει είτε οικονομικά, είτε στρα-
τιωτικά, θα έπαυε αυτόματα να υπάρχει, καθώς το Ιωνικό κράτος θα ετίθετο εκ των 
πραγμάτων υπό την ουσιαστική κηδεμονία της Αθήνας.

Εμπλεκόμενο στους μαιάνδρους των ενδοελληνικών ανταγωνισμών, το κίνημα 
της Μικρασιατικής Άμυνας όχι μόνο εξαντλούσε άσκοπα τις όποιες δυνάμεις του, 
αλλά επιπλέον αδυνατούσε στην πράξη να λειτουργήσει ως πόλος έλξης των ποικί-
λων μη ελληνικών κοινοτήτων που ζούσαν στη Μικρά Ασία και οι οποίες θα μπορού-
σαν ενδεχομένως να πυκνώσουν τις τάξεις του. Ο Χρυσόστομος διέβλεπε ορθά ότι η 
ανάπτυξη δεσμών αλληλεγγύης των ορθόδοξων Ελλήνων με τους υπόλοιπους σύνοι-
κους χριστιανικούς πληθυσμούς θα λειτουργούσε προς όφελος της βιωσιμότητας του 
Ιωνικού κράτους, καθώς εκτός των άλλων θα μπορούσε να συμβάλει αποφασιστικά 
στην ευνοϊκή αντιμετώπιση της όλης προσπάθειας από την πλευρά αρκετών δυτικών 
κυβερνήσεων. Οι ελπίδες, ωστόσο, ήταν φρούδες, αφού –με την εξαίρεση των Αρμε-
νίων, οι οποίοι ευνοούσαν τη λύση της αυτονομίας– οι λεβαντίνικες κοινότητες εμφα-
νίζονταν απρόθυμες να συνεργαστούν, γεγονός που –τουλάχιστον εν μέρει– μπορούσε 
να αποδοθεί στον σχεδόν αποκλειστικά ελληνοκεντρικό χαρακτήρα του κινήματος. 
Τα ανοίγματα, με άλλα λόγια, του Χρυσοστόμου προς τα υπόλοιπα χριστιανικά δόγ-
ματα δεν αρκούσαν για να αναιρέσουν τη διαπίστωση ότι το σχεδιαζόμενο αυτόνομο 
κράτος θα παρέμενε στην ουσία κυρίαρχα –από όλες τις απόψεις, και όχι μόνο την 
προφανή αριθμητική– ελληνικό, προοπτική που και ο ίδιος ο Μητροπολίτης Σμύρνης 
έδειχνε να συμμερίζεται. Έτσι, όμως, η Άμυνα στερούνταν από έναν αποφασιστικό 
παράγοντα που θα μπορούσε να συμβάλει στην –περιορισμένη έστω– επιτυχία των 
σχεδίων της, αφού το αυτονομιστικό εγχείρημα εύκολα μπορούσε να παρερμηνευθεί 
ως μία παραλλαγή της ελληνικής στρατιωτικής κατοχής. 

Υπό το πρίσμα αυτών των διαπιστώσεων, ήταν σαφές ότι η πίστη και η αποφασι-
στικότητα του Ιεράρχη δεν αρκούσαν –τουλάχιστον όχι από μόνες τους– προκειμένου 
να αλλάξουν τη δραματική πραγματικότητα που στο μεταξύ είχε δημιουργηθεί. Σε 
κάθε περίπτωση, εξάλλου, οι ραγδαίες εξελίξεις δεν θα επέτρεπαν τελικά στο Χρυσό-
στομο να θέσει σε εφαρμογή τις εισηγήσεις του, καθώς η Μικρασιατική Άμυνα, συ-
μπεριλαμβανομένης ασφαλώς και της ηγεσίας της, θα αποδεικνυόταν τελικά ανίκανη 
–σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας και των αντιρρήσεων που πρόβαλλε ο Έλληνας Ύπατος 
Αρμοστής στη Σμύρνη Αριστείδης Στεργιάδης– να υλοποιήσει τα σχέδιά της, χάνο-
ντας έτσι σταδιακά την όποια αρχική ορμή της. Παρά την αισιοδοξία του, άλλωστε, ο 
Χρυσόστομος έδειχνε να αντιλαμβάνεται την αδιέξοδη πορεία που είχε ακολουθήσει 
το αυτονομιστικό κίνημα: «[…] ημείς εδώ με την Μικρασιατικήν μας Άμυναν εχά-
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σαμεν τα νερά μας και ενώ ταξιδεύομεν ημείς στραβά, φωνάζομεν ότι είνε στραβή η 
θάλασσα», τόνιζε απογοητευμένος σε επιστολή που απηύθυνε τον Ιούνιο του 1922 
προς τον πρόεδρο της κοινότητας και τους εφοροδημογέροντες της γενέτειράς του 
Τρίγλιας21. Η παραίτηση του Παπούλα στις 12/25 Μαΐου 1922 από την αρχιστρατη-
γία, και επομένως και από τη θέση του εν δυνάμει επικεφαλής του αυτόνομου Ιωνικού 
κράτους, είχε ήδη στερήσει από την Άμυνα και το τελευταίο ουσιαστικό έρεισμά της 
για την επίτευξη των φιλόδοξων σχεδίων της22. Η πρωτοβουλία των κινήσεων θα 
περνούσε πλέον αποκλειστικά στην Αθήνα, η οποία κάτω από τη φορτική πίεση των 
περιστάσεων θα ανακήρυττε τελικά στις 18/31 Ιουλίου 1922 την αυτονόμηση της Μι-
κράς Ασίας23. Ακόμα και αυτή η απέλπιδα ενέργεια, πάντως, υπαγορευμένη στην ου-
σία από την προφανή απόγνωση της ελληνικής κυβέρνησης, θα παρέμενε στην πράξη 
γράμμα κενό περιεχομένου, καθώς λιγότερο από ένα μήνα αργότερα οι εθνικιστικές 
τουρκικές δυνάμεις του Μουσταφά Κεμάλ θα εξαπέλυαν την τελική τους αντεπίθεση, 
η οποία θα κατέληγε στη συντριβή του ελληνικού στρατού και τη συνακόλουθη Κα-
ταστροφή του μικρασιατικού ελληνισμού.

Antonis Klapsis

Summary
Mikrasiatiki Amyna (Asia Minor Defense) was an organization founded in late 

October 1921 by prominent members of the Greek community of Smyrna; its aim 
was to defend the Greek population of Western Asia Minor in case the Greek Army 
withdrew from Anatolia and to establish an autonomous Ionian State. The Metropolitan 
of Smyrna Chrysostomos played a very important role in the formulation of Amyna’s 
priorities. According to him, the gravity of the situation urged for the adoption of a 
series of decisive measures, such as the finding of the necessary financial funds, the 
military recruitment of the native male population, the cooperation with the other 
Christian communities of Western Asia Minor and the securing of the support from 
the part of the Greek government. Chrysostomos’ suggestions, however, seemed to 
underestimate a number of serious obstacles that had to be overcome in order for 
Mikrasiatiki Amyna to achieve its goals: the organization was not yet in a position to 

21  Χρήστος Σωκρ. Σολομωνίδης, Ο Σμύρνης Χρυσόστομος, Αθήνα 1993, σ. 320.
22  Smith, ό.π., σ. 463-464.
23  Βλ. αναλυτικότερα Ροδάς, ό.π., σ. 313-319.
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raise large amounts of money and use them for the benefit of the scheme; it was extremely 
doubtful whether the local population could indeed form an effective army; most of 
the other Christian communities were unwilling to participate in the establishment 
of the proposed autonomous Ionian State; the pro-royalist Greek government was 
extremely suspicious towards Amyna’s initiatives as most of its members appeared 
to be pro-Venizelist. As a result, Amyna’s actions had almost no practical results. 
Thus, the defeat of the Greek Army in Asia Minor in August – September 1922 by the 
nationalist Turkish forces of Mustafa Kemal resulted –as Chrysostomos feared– in the 
total elimination of Hellenism from the whole region.



Παρασκευή Γκόλια, Στέλλα Κασίδου & Συμεών Κώτσου

Γυναικείες αναπαραστάσεις 
στις καρτ-ποστάλ της Στρατιάς της Ανατολής





Εισαγωγή
Μια μεμονωμένη πόλη ή περιοχή είναι συνήθως μια γεωγραφικά περιορισμένη 

μονάδα, με τις δικές της ειδικές πηγές. Έτσι η ιστορική έρευνα, από τεχνικής άποψης, 
διαθέτει μια καθορισμένη ενότητα και περιλαμβάνει οτιδήποτε έχει να κάνει με το 
συγκεκριμένο τόπο. Η πόλη, το χωριό, η περιοχή είναι ένα σύνολο ανθρώπων που 
ζουν μαζί, μ’ ένα συγκεκριμένο τρόπο, που η μελέτη του μπορεί να αποκαλύψει τις 
ειδικές δομές της εξέλιξης και της δομής των κοινωνιών. Η συνάντηση της ιστορικής 
έρευνας με τη φωτογραφία διαμορφώνει τη «φωτογραφική αφήγηση της Ιστορίας», η 
οποία μας ενδιαφέρει στο πλαίσιο συγκερασμού της με το λόγο, δηλαδή τις γραπτές 
πηγές, καθώς μαζί αρθρώνουν τη συλλογική δράση1. 

Το θέμα της χρήσης της φωτογραφίας ως ιστορικού τεκμηρίου και ο τρόπος με τον 
οποίο οι ιστορικοί τη χρησιμοποιούν ως εργαλείο έρευνας έχει απασχολήσει ευρέως 
την ιστορική κοινότητα. Ήδη από τη δεκαετία του 1930 ο M. Bloch υπογράμμιζε την 
ανάγκη διεύρυνσης και εδραίωσης ενός εναλλακτικού τρόπου χρήσης των ιστορικών 
στοιχείων ως μαρτυριών, ενώ ο R. Samuel υποστήριζε ότι το λιγότερο που έχουν να 
κάνουν οι ιστορικοί είναι να μην αναπαράγουν απλώς τις φωτογραφίες μηχανικά, 
αλλά, τουλάχιστον, να εξοικειωθούν με την αισθητική τους ιδεολογία και τις οπτικές 
συμβάσεις της εποχής. Σε νεότερες εποχές, ο P. Burke, επισημαίνει ότι οι ιστορικοί 
προτιμούν να ασχολούνται με κείμενα και πολιτικά ή οικονομικά γεγονότα και όχι με 
τις βαθύτερες πτυχές της εμπειρίας που εξετάζουν οι εικόνες. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί 
ιστορικοί, ακόμη και σήμερα, δείχνουν απρόθυμοι να εντάξουν στην έρευνα τους 
ευρέως οπτικό υλικό και να το παρουσιάσουν ως ιστορικό τεκμήριο2. 

Οι φωτογραφίες και γενικά τα οπτικά ντοκουμέντα προσφέρουν πολύτιμες πλη-
ροφορίες για τις αλλαγές του ιστορικού τοπίου και των ανθρώπινων κοινωνιών μέσα 
στο χρόνο. Παγώνοντας προσωρινά το χρόνο, διασώζουν συγκεκριμένες στιγμές 
του. Αναδεικνύουν συνήθειες, προτιμήσεις, τρόπους και μας επιτρέπουν να παρα-
τηρήσουμε τους ανθρώπους στη δουλειά, στο σπίτι, στον ελεύθερο χρόνο, να τους 
εντοπίσουμε στη διάρκεια πολέμων και ειρήνης, να δούμε ανθρώπινες κοινωνίες να 
οικοδομούν, ν’ αναπτύσσονται, ν’ αλλάζουν. Οι τεράστιες δυνατότητες των οπτικών 

1  Ι. Βαμβακίδου, «Η φωτογραφία στο χρόνο της ιστορίας», Είδωλο 13 (2001), σ. 22-23.
2  Ν. Κassianoy, «Φωτορεαλισμός και Ιστορία Μυθικά σύμβολα και πραγματικότητες στις φωτογρα-

φίες του Σπύρου Μελετζή», Βιβλιοθήκη (2009), 9/01/2009.
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γενικά ντοκουμέντων στην ανάπλαση όψεων του ανθρώπινου παρελθόντος, κυρίως η 
δυνατότητα της φωτογραφικής αποτύπωσης μιας πραγματικότητας που δεν σώζεται, 
δεν σημαίνει ότι το υλικό αυτό δεν υπόκειται στην ερμηνεία ως λειτουργία για την 
αξιοποίηση κάθε ιστορικής μαρτυρίας.

Η έρευνα
Το 1978, ο E. Said περιέγραψε την έννοια του Οριενταλισμού, στο ομότιτλο βι-

βλίο του, ως μία τάση που αναπτύχθηκε στη Δύση από τα τέλη του 18ου αιώνα και 
ύστερα και αναφερόταν στη συλλογική παράδοση για συναλλαγές με την Ανατολή. 
Ταυτόχρονα, όμως μετέτρεπε την ουδέτερη μέχρι τότε έννοια σε υποτιμητική3. Ανα-
φερόμενος σε πίνακες και σχέδια, συζήτησε για τα πολιτισμικά στερεότυπα που εστι-
άζουν στον έρωτα, στη σκληρότητα και στην τεμπελιά της Ανατολής, καθώς και στην 
ανατολίτικη πολυτέλεια, που δίνει τη δυνατότητα στο δυτικό θεατή να δει τα μυστικά 
ενός ξένου πολιτισμού. Αργότερα, φωτογραφίες από την καθημερινή ζωή της Ανατο-
λής στον 19ο και 20ο αιώνα διαιώνισαν τα στερεότυπα αυτά4.

Δείγμα της έρευνας αποτέλεσε φωτογραφικό υλικό από την περιοχή της Δυτικής 
Μακεδονίας, το οποίο, τις περισσότερες φορές, χρησιμοποιήθηκε ως καρτ-ποστάλ 
από τους στρατιώτες της Στρατιάς της Ανατολής. Το αρχειακό υλικό προέρχεται από 
τη Φωτοθήκη της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας καθώς και από τον δικτυακό τόπο του 
Υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας.

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει το συγκεκριμένο φωτογραφι-
κό υλικό ως προς την αποτύπωση της γυναικείας μορφής, επιχειρώντας να αναδείξει 
την αναφορική λειτουργία, τους κώδικες, τη σχηματική λειτουργία, την κατεύθυνση, 
το κοινωνικό πλαίσιο των σημείων και τα ιστορικά συμφραζόμενα, σε μια εποχή που 
τα Βαλκάνια, χώρος ιστορικής συμβίωσης δεκάδων εθνοτήτων και πολιτισμών, απο-
τελούσε ιδεώδες θέμα για φολκλορικές και ποιητικές πόζες.

Συνολικά καταγράφηκαν 72 φωτογραφίες. Οι περισσότερες από αυτές, σύμφωνα 
με την τακτική της Στρατιάς της Ανατολής, παρήχθησαν κατά παραγγελία, γεγονός 
που πιστοποιείται τόσο από την κατανομή του υλικού σε σειρές, όσο και από την 
εκτύπωσή τους κυρίως στην Γαλλία. Στο μεγαλύτερο μέρος του αρχειακού υλικού 
καταγράφεται ο τίτλος της σειράς προέλευσης της φωτογραφίας, καθώς και το τιράζ 
της συγκεκριμένης τυπογραφικής έκδοσης. Επίσης είναι εμφανής η προτίμηση των 

3  Ε. Said, Οριενταλισμός, Μτφρ. Φ. Τερζάκης, Αθήνα 1996, σ. 3 & 52.
4  P. Burke, Αυτοψία. Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών μαρτυριών, Μτφρ. Α. Ανδρέου, Αθήνα 

2003, σ. 162-163.
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φωτογράφων σε θέματα από την καθημερινή ζωή και όχι από τη φρίκη του πολέμου.
Κατά τον τρόπο αυτό εστιάζουμε στις λήψεις, όπου εμφανίζονται γυναικείες 

μορφές, είτε μόνες είτε με άλλους για να διακρίνουμε τα τρία σημειωτικά πεδία: το 
συντακτικό, το σημαντικό και το πραγματιστικό και να διερευνήσουμε τα συμφραζό-
μενα του ρόλου των γυναικών, όπως διαφαίνονται στη χρήση των συνδηλώσεων και 
των κωδίκων. Επιλέγουμε τη σημειωτική ως μέθοδο οπτικής ανάλυσης, διότι εφαρ-
μόζεται σε οτιδήποτε μπορεί να εκληφθεί ως σημασιακό υποκατάστατο κάποιου άλ-
λου πράγματος. Για την περιγραφή και την ανάλυση των φωτογραφιών προτείνουμε 
την προσέγγιση των Kress και Leeuwen5, σύμφωνα με την οποία η αναπαράσταση 
προκύπτει ως μια σύνθετη διαδικασία που σημασιοδοτείται από τα πολιτισμικά και 
κοινωνικά χαρακτηριστικά του κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο παράγεται6. Επί-
σης, για την ανάγνωση της οπτικής επικοινωνίας και για τη σημειωτική ανάλυση 
χρησιμοποιούμε τη συμπαραδήλωση και τη θεωρία του βλέμματος. Η εμφανέστερη 
τυπολογία βασίζεται στο ποιος κοιτάζει: το βλέμμα του θεατή, το εσω-αφηγηματικό 
βλέμμα, το άμεσο ή εξω-διηγηματικό βλέμμα προς το θεατή7.

Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας
Η περιγραφική στατιστική αφορά στην ποσοτική ταξινόμηση των κατηγοριών:

Πίνακας 1. Κατανομή των καρτ ποστάλ ως προς τη γλώσσα του εικονοκείμενου

Γλώσσα εικονοκείμενου Ν (%)

Γαλλικά 48 (66,7%)

Γαλλικά & Ελληνικά 4 (5,6%)

Γαλλικά & Αγγλικά 1 (1,4%)

Ελληνικά 5 (6,9%)

Χωρίς λεζάντα 14 (19,4%)

Σύνολο 72 (100%)

5 G. Kress & T. van Leeuwen, Reading Images. The Grammar of Visual design, London & N.Y. 1996, 
σ. 120-130.

6 R. Williams, Κουλτούρα και Ιστορία, Μτφρ. Β. Αποστολίδου, Αθήνα 1994.
7 D. Chandler, Σημειώσεις για το «βλέμμα», 1998, Διαθέσιμο στο διαδίκτυο:http://www.mcm.aueb.gr/

ment/semiotics/gaze.html (ημ. πρ. 1-10-2008) (ημ. πρ. 1-10-2008). 
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 1, στα υπό διερεύνηση αρχεία καταγράφηκαν 72 καρτ πο-
στάλ, οι οποίες αποτελούν πολυτροπικά κείμενα, καθώς εκτός από την εικόνα αυτή κα-
θαυτή καταγράφονται και εικονοκείμενα - λεζάντες. Οι 48 από αυτές (66,7%) είναι στη 
γαλλική γλώσσα, οι 5 (6,9%) στα ελληνικά, οι 4 (5,6%), τόσο στα γαλλικά όσο και στα 
ελληνικά, ενώ 1 (1,4%) στα γαλλικά και στα αγγλικά ταυτόχρονα. Από το σύνολο των κα-
ταγεγραμμένων φωτογραφιών οι 14 - δηλαδή ένα ποσοστό 19,4% - δεν έχουν λεζάντα.

Πίνακας 2. Κατανομή των καρτ ποστάλ ως προς την απόσταση λήψης

Απόσταση λήψης Ν & %

Μακρινό πλάνο 35(48,6%)

Κοντινό πλάνο 37 (51,4%)

Σύνολο 72 100%

Οι φωτογράφοι της Στρατιάς της Ανατολής επιλέγουν τόσο κοντινά (37, 51,4%) 
όσο και μακρινά πλάνα (35, 48,6%) για να απεικονίσουν τη γυναίκα στις καρτ πο-
στάλ. Πολλές φορές επιλέγουν το ίδιο θέμα με στόχο να αποδώσουν τη λεπτομέρεια 
της ζωής στην Ανατολή και να μεταφέρουν στο φωτογραφικό χαρτί το couler local 
της περιοχής (Εικ. 1 & 2). 

 

       Εικ. 1 Εικ. 2

Πίνακας 3. Κατανομή των καρτ ποστάλ ως προς το πλήθος των εικονιζόμενων

Πλήθος εικονιζόμενων Ν (%)
Ομαδική εικόνα 69 (95,8%)
Ατομική αναπαράσταση 3 (4,2%)
Σύνολο 72 (100%)

Σύμφωνα με τον Πίνακα 3, στο αρχειακό υλικό παρατηρούμε ότι σε σύνολο 72 
φωτογραφιών, οι 69 (95,8%%) είναι αναπαραστάσεις στις οποίες συνδηλώνεται η 
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Γαλλικά & Αγγλικά 1 (1,4%) 

Ελληνικά 5 (6,9%) 

Χωρίς λεζάντα 14 (19,4%) 

Σύνολο 72 (100%) 
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(4,2%) είναι ατοµικές αναπαραστάσεις - πορτρέτα. Στο σηµείο αυτό επισηµαίνουµε ότι τα πορτρέτα είναι 

πολυσήµαντα, αφού πρόκειται για σκηνοθετήσεις φωτογραφιών, που αναδεικνύουν τη δύναµη και τη γοητεία 

της πόζας (Εικ. 3). Ο φωτογράφος, µέσα από τις χηµικές αλλοιώσεις της φωτογραφικής πλάκας, προσπαθεί να 
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ομαδική δράση των κατοίκων της περιοχής και μόνο οι 3 (4,2%) 
είναι ατομικές αναπαραστάσεις - πορτρέτα. Στο σημείο αυτό επι-
σημαίνουμε ότι τα πορτρέτα είναι πολυσήμαντα, αφού πρόκειται 
για σκηνοθετήσεις φωτογραφιών, που αναδεικνύουν τη δύναμη 
και τη γοητεία της πόζας (Εικ. 3). Ο φωτογράφος, μέσα από τις 
χημικές αλλοιώσεις της φωτογραφικής πλάκας, προσπαθεί να δι-
ατηρήσει ακέραια την προσωπικότητα του εικονιζόμενου κατά τη 
στιγμή της φωτογράφησης8. Τα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται 
από νοσταλγία και ηρεμία. Ο φωτογράφος είναι ένας μεσάζων, 
που απλώς (και δεν είναι λίγο) επισημαίνει9.

Όπως υποστηρίζει ο Η. Μυκονιάτης, σε κάθε στιγμή η παρου-
σίαση ενός γεγονότος έχει μεγαλύτερη βαρύτητα 
από το ίδιο το γεγονός, αφού οι σκέψεις και οι 
ενέργειες μας σχετικά μ’ αυτό διαμορφώνονται 
με βάση τη συμβολική παρουσίασή του και όχι το 
ίδιο το συγκεκριμένο συμβάν10. Οι αναπαραστά-
σεις του δημόσιου χώρου, του χώρου της αγοράς 
κυρίως, μέσα από την αέναη κίνηση των μορφών 
αποδίδουν τη δυναμική του χώρου, τον ήχο της 
πόλης και επιβεβαιώνουν ταυτόχρονα την συμ-
μετοχή της γυναίκας στη δημόσια ζωή ή, τουλάχιστον, σε εκφάνσεις της (Εικ. 4).

Πίνακας 4. Κατανομή των καρτ ποστάλ ως προς την κίνηση των μορφών

Κίνηση μορφών Ν & %
Μετωπιαία απεικόνιση (involvement) 14 (19,4%)
Πλάγια απεικόνιση (detachment) 9 (12,5%)
Τα νώτα της απεικόνισης (back view) 14 (19,4%)
Μικτή απεικόνιση 35 (48,6%)
Σύνολο 72 (100%)

Οι μορφές στην πλειοψηφία τους παρουσιάζονται σε μικτή απεικόνιση (48,6%). Σε 
αυτό συντελεί το γεγονός ότι περισσότερες είναι ομαδικές απεικονίσεις. Ο ανθρώπινος 

8  Κ. Κίτσος, «Η γοητεία της πόζας». Παρατηρώντας δύο παλιές φωτογραφίες, Είδωλο 7 (χ.χ.), σ. 64-65.
9  Πλ. Ριβέλλης, Ο χρόνος στοιχείο ταυτότητας της φωτογραφίας, Είδωλο 13 (2001), σ. 17-19
10 Η. Μυκονιάτης, Το εικοσιένα στη ζωγραφική, συμβολή στη μελέτη της εικονογραφίας του Αγώνα, 

Θεσσαλονίκη 1979, δδ. ΑΠΘ, σ. 125.
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παρουσίασή του και όχι το ίδιο το συγκεκριµένο συµβάν10. Οι αναπαραστάσεις 

του δηµόσιου χώρου, του χώρου της αγοράς κυρίως, µέσα από την αέναη 
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Εικ. 4 
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Μετωπιαία απεικόνιση (involvement) 14 (19,4%) 

Πλάγια απεικόνιση (detachment) 9 (12,5%) 
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8 Κ. Κίτσος, «Η γοητεία της πόζας». Παρατηρώντας δύο παλιές φωτογραφίες, Είδωλο 7 (χ.χ.), σ. 64-65. 
9 Πλ. Ριβέλλης, Ο χρόνος στοιχείο ταυτότητας της φωτογραφίας, Είδωλο 13 (2001), σ. 17-19 
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συμβολισμός, η επανάληψη της ανθρώπινης φιγούρας σε άλλη στάση προσδιορίζεται στη 
«γραμματική της εικόνας» ως απαίτηση προς αναγνώριση εάν είναι σε μετωπική στάση ή 
ως προσφορά εάν είναι σε πλάγια στάση11. Οι γυναικείες φιγούρες αποδίδονται μετωπι-
αία 14 φορές (19,4%) συγκροτώντας μια απαίτηση προς αναγνώριση και 9 φορές (12,5%) 
σε πλάγια απεικόνιση (Πίνακας 4). Οι G. Kress και T. van Leeuwen συζήτησαν επίσης 
το θέμα της υιοθέτησης είτε μιας ευθείας γωνίας είτε μιας πλάγιας γωνίας σε σκηνές που 
έχουν ήδη γραμμικό προσανατολισμό. Ισχυρίζονται ότι η οριζόντια γωνία που υιοθετείται 
εκφράζει το «αν ή όχι ο παραγωγός-εικόνας (και ως εκ τούτου, θέλοντας και μη, ο θεατής) 
«εμπλέκεται» με τα αναπαριστώμενα μέλη ή όχι»12 με τη μετωπική γωνία να αναπαριστά 
εμπλοκή και την πλάγια γωνία να παριστά αποστασιοποίηση (Εικ. 5).

Ο John Tagg ισχυρίζεται ότι η μετωπικότητα είναι κύρια τεχνική της «ρητορικής ντοκι-
μαντέρ», της φωτογραφίας, προσφέροντας αυτό που εικονίζεται για αξιολόγηση13. Ιστορι-
κά το μετωπικό πορτρέτο έχει συνδεθεί με την εργατική τάξη και η μετωπικότητα είναι ένας 
«κώδικας κοινωνικής κατωτερότητας»14 (Εικ. 6). Επίσης, 14 από τις φωτογραφίες (19,4%) 
αποτυπώνουν τις γυναίκες με τα νώτα στραμμένα στο θεατή – αναγνώστη (Εικ. 7). 

11  G. Kress & T. van Leeuwen, ό.π., σ. 120-130.
12  G. Kress & T. van Leeuwen,  ό.π., σ. 143.
13  J. Tagg, The Burden of Representation, Amherst 1988, σ. 189.
14  J. Tagg, ό. π., σ. 37.
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Εικ. 5 Εικ. 6 

Ο John Tagg ισχυρίζεται ότι η µετωπικότητα είναι κύρια τεχνική της «ρητορικής ντοκιµαντέρ», της 

φωτογραφίας, προσφέροντας αυτό που εικονίζεται για αξιολόγηση13. Ιστορικά το µετωπικό πορτρέτο έχει 

συνδεθεί µε την εργατική τάξη και η µετωπικότητα είναι ένας «κώδικας κοινωνικής κατωτερότητας»14 (Εικ. 6). 

Επίσης, 14 από τις φωτογραφίες (19,4%) αποτυπώνουν τις γυναίκες µε τα νώτα στραµµένα στο θεατή – 

αναγνώστη (Εικ. 7).  

  
Εικ. 7 Εικ. 8 

Οι περισσότερες από αυτές απεικονίζουν µουσουλµάνες γυναίκες, οι οποίες, σύµφωνα µε τον Peter Burke, είναι 

απρόσιτες και αν ακόµη τέτοιου είδους φωτογραφίες περιέχουν ισχυρή «δόση πραγµατικότητας» πρέπει να 

χρησιµοποιούνται µε προσοχή ως µαρτυρίες για την κοινωνική ζωή στον µουσουλµανικό κόσµο τον περασµένο 

αιώνα15 (Εικ. 8). 

 

Πίνακας 5: Κατανοµή των καρτ ποστάλ ως προς το χώρο  

Χώρος λήψης φωτογραφίας Ν (%) 

Αγορά 13 (18,1%) 

∆ηµόσιος χώρος 35 (48,6%) 

Περίβολος σπιτιού 11 (15,3%) 

Σταθµός τραίνου 1 (1,4%) 

Υδάτινος δρόµος 12 (16,7%) 

Σύνολο 72 (100%) 

                                                 
12 G. Kress & T. van Leeuwen,  ό. π., σ. 143. 
13 J. Tagg, The Burden of Representation, Amherst 1988, σ. 189. 
14 J. Tagg, ό. π., σ. 37. 
15 P. Burke, ό. π., σ. 164. 
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Οι περισσότερες από αυτές απεικονίζουν μουσουλμάνες γυναίκες, οι οποίες, σύμ-
φωνα με τον Peter Burke, είναι απρόσιτες και αν ακόμη τέτοιου είδους φωτογραφίες 
περιέχουν ισχυρή «δόση πραγματικότητας» πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή 
ως μαρτυρίες για την κοινωνική ζωή στον μουσουλμανικό κόσμο τον περασμένο αιώ-
να15 (Εικ. 8).

Πίνακας 5. Κατανομή των καρτ ποστάλ ως προς το χώρο

Χώρος λήψης φωτογραφίας Ν (%)
Αγορά 13 (18,1%)
Δημόσιος χώρος 35 (48,6%)
Περίβολος σπιτιού 11 (15,3%)
Σταθμός τραίνου 1 (1,4%)
Υδάτινος δρόμος 12 (16,7%)
Σύνολο 72 (100%)

Μέσα στο αρχειακό υλικό, υπάρχουν πολλές σκηνές δρόμου και ηθογραφικές 
σκηνές οι οποίες εστιάζουν στις αναπαραστάσεις του γυναικείου ρόλου και χώρου. 
Σχεδόν οι μισές φωτογραφίες (35, 48,6%) απεικονίζουν τις γυναίκες γενικά σε δημό-
σιο χώρο της πόλης ή του χωριού - κεντρικούς δρόμους, στενά δρομάκια, δημόσιες 
βρύσες. Σε 13 καρτ ποστάλ (18,1%) οι γυναίκες βρίσκονται στην αγορά, στο εμπορι-
κό κέντρο της πόλης, σε 12 (16,7%) σε υδάτινους δρόμους - ποτάμια και ρυάκια τόσο 
της πόλης της Φλώρινας όσο και της ευρύτερης περιοχής, σε 1 (1,4%) στο σταθμό 
του τρένου, ενώ στις υπόλοιπες 11 (15,3%) στο περίβολο του σπιτιού τους. Αν και 
στο μεγαλύτερο μέρος τους οι εικόνες αυτές αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα 
της καθημερινής ζωής στην περιοχή κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι οι επιλογές των φωτογράφων κινούνται μέσα στο πλαίσιο του οριεντα-
λισμού κατά τη στιγμή της επιλογής. Προσπαθούν να μεταφέρουν στην πατρίδα την 
εικόνα της Ανατολής, μέσα από συγκεκριμένα συμφραζόμενα. Κατά τον τρόπο αυτό 
φωτογραφίζουν γυναίκες σε εξωτερικούς χώρους, στο εργασιακό τους περιβάλλον, 
ακόμη και στο σπίτι. Η απομόνωση της γυναίκας τόσο στο χώρο της αγοράς, όσο και 
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15  P. Burke, ό. π., σ. 164.
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μορφές επικοινωνίας, τις οποίες η αγορά εργασίας και προϊόντων σε συνδυασμό με 
τα έθιμα του τόπου παράγουν. Ανάμεσα στην τεχνοκρατική και στην ανθρωπιστική 
προσέγγιση του χώρου, η πρώτη αναλύει το αστικό περιβάλλον ως υλικοτεχνική υπο-
δομή και αμετάβλητο πεδίο της ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ η δεύτερη τονίζει 
τις ανάγκες του υποκειμένου και τα ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτισμικά στοιχεία 
που το συγκροτούν. Όπως, άλλωστε, κατέδειξαν οι κοινωνιολογικές έρευνες της 
Σχολής του Σικάγο, καθώς το περιβάλλον είναι υλικό και συμβολικό, το υποκείμενο 
λειτουργεί με δράσεις στο χώρο σημασιοδοτώντας τις πράξεις του16. Συγκεκριμένα 
(Πίνακας 6), αναπαριστώνται με ποσοστό 30,6% (22) σε στιγμιότυπα της καθημε-
ρινής ζωής (Εικ. 14) και σε οικιακές εργασίες με ποσοστό 18,1% (13) (Εικ. 15). Η 
συμμετοχή της γυναίκας σε αγροτικές ασχολίες καλύπτει μόνο το 1,4% (1) (Εικ. 16) 
του δείγματος ενώ η προσφυγιά το 5,6% (4) (Εικ. 17). Οι εμπορικές συναλλαγές 
αποτελούν το 25% (18) των γυναικείων αναπαραστάσεων (Εικ. 18), ενώ δε λείπουν 
αναφορές στον ελεύθερο χρόνο (ποσοστό 19,4%, 14) (Εικ. 19). Παρατηρούμε ότι 
οι γυναίκες επιλέγεται να απεικονιστούν σε στιγμές που ταυτίζονται με το διακριτό 
τους ρόλο μέσα στην κοινωνική συγκρότηση. Πρόκειται για τη γυναίκα-νοικοκυρά, 
η οποία φροντίζει τα του οίκου της, μεταφέρει νερό από τη βρύση, φροντίζει για την 
καθαριότητα των μελών της οικογένειας, βοηθάει ταυτόχρονα στις αγροτικές ασχο-
λίες. Όταν υποχρεώνεται να απομακρυνθεί από τον οικείο χώρο του σπιτιού και να 
αντιμετωπίσει μια ανδροκρατούμενη κοινωνία νιώθει πιο ασφαλής μέσα σε ομάδα 
παρά μόνη της. Η κοινωνική απομόνωση της γυναίκας, και ιδιαίτερα της μουσουλ-
μάνας, είναι πιο εμφανής, καθώς οι κοινωνικοθρησκευτικές συνθήκες της εποχής της 
απαγορεύουν την πρόσβαση σε χώρους κατά συνθήκη ανδρικούς.

16  Ι. Βαμβακίδου,  ό. π.

Πίνακας 6. Κατανομή των καρτ ποστάλ ως προς το περιεχόμενο 

Περιεχόμενο Ν (%)
Στιγμιότυπα καθημερινής ζωής 22 (30,6%)
Οικιακά 13 (18,1%)
Αγροτικές ασχολίες 1 (1,4%)
Προσφυγιά 4 (5,6%)
Εμπορικές συναλλαγές 18 (25%)
Ελεύθερος χρόνος 14 (19,4%)
Σύνολο 72 (100%)
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Παραδειγματική ανάλυση εικόνας
Εστιάζοντας στην αντίθεση ανάμεσα στο χριστιανικό και μουσουλμανικό στοι-

χείο, οι συγκεκριμένες φωτογραφίες μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τη θέση της 
γυναίκας κάθε κοινότητας στην ευρύτερη κοινωνία, την συμπεριφορά της και τους 
κώδικες επικοινωνίας τους με τους άλλους. Στη σειρά αυτή των φωτογραφιών όπου 
οι λήψεις αφορούν σε μουσουλμάνες είναι εμφανές ότι ο φωτογράφος κρατάει σχετι-
κή απόσταση από το θέμα, χαρακτηριστικό γνώρισμα μη εξοικείωσής του με αυτό. Οι 
λήψεις μπορούν να χαρακτηριστούν τυχαίες, γρήγορες και, υποθέτουμε, ότι ο ίδιος ο 
φωτογράφος δεν προλαβαίνει να πάρει τη σωστή θέση, απουσιάζει η σωστή οπτική 
γωνία, ο σωστός φυσικός φωτισμός και η σωστή εστίαση και καθώς οι γυναίκες βρί-
σκονται σε κίνηση δεν είναι νεταρισμένες. Η μουσουλμάνα γυναίκα από τη μεριά της 
δεν δηλώνει τη ρητή συμμετοχή της στο κάδρο, η οποία, τελικά, «εκβιάζεται» από 
τον φωτογράφο. Το γεγονός αυτό αναδεικνύεται χαρακτηριστικά μέσα από τις πλα-
γιές και οπίσθιες λήψεις των μορφών που απεικονίζονται. Επίσης, στους δημοσίους 
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Τα πρόσωπα, αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον ορίζουν την οργάνωση και τη χρήση του χώρου που 

κατασκευάζεται/σκηνοθετείται αισθητικά και λειτουργικά. Η αγορά ως τόπος συγκρότησης του κοινωνικού 

χώρου, των αντιθέσεων, των αντιφάσεων και των ανισοτήτων, υποδηλώνει ταυτόχρονα τις κοινωνικές και 

οικονοµικές µορφές επικοινωνίας, τις οποίες η αγορά εργασίας και προϊόντων σε συνδυασµό µε τα έθιµα του 

τόπου παράγουν. Ανάµεσα στην τεχνοκρατική και στην ανθρωπιστική προσέγγιση του χώρου, η πρώτη αναλύει 

το αστικό περιβάλλον ως υλικοτεχνική υποδοµή και αµετάβλητο πεδίο της ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ η 

δεύτερη τονίζει τις ανάγκες του υποκειµένου και τα ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτισµικά στοιχεία που το 

συγκροτούν. Όπως, άλλωστε, κατέδειξαν οι κοινωνιολογικές έρευνες της Σχολής του Σικάγο, καθώς το 

περιβάλλον είναι υλικό και συµβολικό, το υποκείµενο λειτουργεί µε δράσεις στο χώρο σηµασιοδοτώντας τις 

πράξεις του16. Συγκεκριµένα (Πίνακας 6), αναπαριστώνται µε ποσοστό 30,6% (22) σε στιγµιότυπα της 

καθηµερινής ζωής (Εικ. 14) και σε οικιακές εργασίες µε ποσοστό 18,1% (13) (Εικ. 15). Η συµµετοχή της 

γυναίκας σε αγροτικές ασχολίες καλύπτει µόνο το 1,4% (1) (Εικ. 16) του δείγµατος ενώ η προσφυγιά το 5,6% 

(4) (Εικ. 17). Οι εµπορικές συναλλαγές αποτελούν το 25% (18) των γυναικείων αναπαραστάσεων (Εικ. 18), ενώ 

δε λείπουν αναφορές στον ελεύθερο χρόνο (ποσοστό 19,4%, 14) (Εικ. 19). Παρατηρούµε ότι οι γυναίκες 

επιλέγεται να απεικονιστούν σε στιγµές που ταυτίζονται µε το διακριτό τους ρόλο µέσα στην κοινωνική 

συγκρότηση. Πρόκειται για τη γυναίκα-νοικοκυρά, η οποία φροντίζει τα του οίκου της, µεταφέρει νερό από τη 

βρύση, φροντίζει για την καθαριότητα των µελών της οικογένειας, βοηθάει ταυτόχρονα στις αγροτικές 

ασχολίες. Όταν υποχρεώνεται να αποµακρυνθεί από τον οικείο χώρο του σπιτιού και να αντιµετωπίσει µια 

ανδροκρατούµενη κοινωνία νιώθει πιο ασφαλής µέσα σε οµάδα παρά µόνη της. Η κοινωνική αποµόνωση της 

γυναίκας, και ιδιαίτερα της µουσουλµάνας, είναι πιο εµφανής, καθώς οι κοινωνικοθρησκευτικές συνθήκες της 

εποχής της απαγορεύουν την πρόσβαση σε χώρους κατά συνθήκη ανδρικούς. 

  
Εικ. 14 Εικ. 15 

                                                 
16 Ι. Βαµβακίδου,  ό. π. 
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Εικ. 16 Εικ. 17 

  
Εικ. 18 Εικ. 19 

Παραδειγµατική ανάλυση εικόνας 

Εστιάζοντας στην αντίθεση ανάµεσα στο χριστιανικό και µουσουλµανικό στοιχείο, οι συγκεκριµένες 

φωτογραφίες µας επιτρέπουν να κατανοήσουµε τη θέση της γυναίκας κάθε κοινότητας στην ευρύτερη κοινωνία, 

την συµπεριφορά της και τους κώδικες επικοινωνίας τους µε τους άλλους. Στη σειρά αυτή των φωτογραφιών 

όπου οι λήψεις αφορούν σε µουσουλµάνες είναι εµφανές ότι ο φωτογράφος κρατάει σχετική απόσταση από το 

θέµα, χαρακτηριστικό γνώρισµα µη εξοικείωσής του µε αυτό. Οι λήψεις µπορούν να χαρακτηριστούν τυχαίες, 

γρήγορες και, υποθέτουµε, ότι ο ίδιος ο φωτογράφος δεν προλαβαίνει να πάρει τη σωστή θέση, απουσιάζει η 

σωστή οπτική γωνία, ο σωστός φυσικός φωτισµός και η σωστή εστίαση και καθώς οι γυναίκες βρίσκονται σε 

κίνηση δεν είναι νεταρισµένες. Η µουσουλµάνα γυναίκα από τη µεριά της δεν δηλώνει τη ρητή συµµετοχή της 

στο κάδρο, η οποία, τελικά, «εκβιάζεται» από τον φωτογράφο. Το γεγονός αυτό αναδεικνύεται χαρακτηριστικά 

µέσα από τις πλαγιές και οπίσθιες λήψεις των µορφών που απεικονίζονται. Επίσης, στους δηµοσίους χώρους 

κυρίως σε λήψεις που οι µουσουλµάνες είναι σε κίνηση απουσιάζει δίπλα τους η αντρική µορφή (Εικ. 20 - 22). 

 
Εικ. 20 

 
 

Εικ. 21 Εικ. 22 

Οι χριστιανές από τη µεριά τους είναι πρόθυµες να συµµετέχουν στο κάδρο γι’ αυτό οι λήψεις είναι πιο άµεσες, 

 8

  
Εικ. 16 Εικ. 17 

  
Εικ. 18 Εικ. 19 
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χώρους κυρίως σε λήψεις που οι μουσουλμάνες είναι σε κίνηση απουσιάζει δίπλα 
τους η αντρική μορφή (Εικ. 20 - 22).

Οι χριστιανές από τη μεριά τους είναι πρόθυμες να συμμετέχουν στο κάδρο γι’ 
αυτό οι λήψεις είναι πιο άμεσες, πιο μετωπικές και εκπέμπουν μια δυναμική. Έχουμε 
έκφραση προσώπων, πιο καθαρές λήψεις αφού στην ουσία στέκονται – θέλουν και 
ποζάρουν. Το γεγονός αυτό είναι χαρακτηριστικό μιας μεγαλύτερης ελευθερίας σε 
σχέση με αυτή της μουσουλμάνας, υποδηλώνει τη θέση τους μέσα στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι ή, τουλάχιστον, την αναγνώριση που επιζητούν μέσα στην κοινωνία που 
ζουν (Εικ. 23 - 24).

Οι αθίγγανοι ίσως είναι οι πιο συνεργάσιμοι στη λήψη με μεγαλύτερη άνεση και 
εξοικείωση προς το φακό. Στην ουσία επιζητούν να είναι μέσα στο κάδρο αλλά ταυτό-
χρονα εκπέμπουν και μια αδιαφορία για αυτό που είναι μπροστά τους (Εικ. 25 - 26). 
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Εικ. 16 Εικ. 17 

  
Εικ. 18 Εικ. 19 

Παραδειγµατική ανάλυση εικόνας 

Εστιάζοντας στην αντίθεση ανάµεσα στο χριστιανικό και µουσουλµανικό στοιχείο, οι συγκεκριµένες 

φωτογραφίες µας επιτρέπουν να κατανοήσουµε τη θέση της γυναίκας κάθε κοινότητας στην ευρύτερη κοινωνία, 

την συµπεριφορά της και τους κώδικες επικοινωνίας τους µε τους άλλους. Στη σειρά αυτή των φωτογραφιών 

όπου οι λήψεις αφορούν σε µουσουλµάνες είναι εµφανές ότι ο φωτογράφος κρατάει σχετική απόσταση από το 

θέµα, χαρακτηριστικό γνώρισµα µη εξοικείωσής του µε αυτό. Οι λήψεις µπορούν να χαρακτηριστούν τυχαίες, 

γρήγορες και, υποθέτουµε, ότι ο ίδιος ο φωτογράφος δεν προλαβαίνει να πάρει τη σωστή θέση, απουσιάζει η 

σωστή οπτική γωνία, ο σωστός φυσικός φωτισµός και η σωστή εστίαση και καθώς οι γυναίκες βρίσκονται σε 

κίνηση δεν είναι νεταρισµένες. Η µουσουλµάνα γυναίκα από τη µεριά της δεν δηλώνει τη ρητή συµµετοχή της 

στο κάδρο, η οποία, τελικά, «εκβιάζεται» από τον φωτογράφο. Το γεγονός αυτό αναδεικνύεται χαρακτηριστικά 

µέσα από τις πλαγιές και οπίσθιες λήψεις των µορφών που απεικονίζονται. Επίσης, στους δηµοσίους χώρους 

κυρίως σε λήψεις που οι µουσουλµάνες είναι σε κίνηση απουσιάζει δίπλα τους η αντρική µορφή (Εικ. 20 - 22). 

 
Εικ. 20 

 
 

Εικ. 21 Εικ. 22 

Οι χριστιανές από τη µεριά τους είναι πρόθυµες να συµµετέχουν στο κάδρο γι’ αυτό οι λήψεις είναι πιο άµεσες, 
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πιο µετωπικές και εκπέµπουν µια δυναµική. Έχουµε έκφραση προσώπων, πιο καθαρές λήψεις αφού στην ουσία 

στέκονται – θέλουν και ποζάρουν. Το γεγονός αυτό είναι χαρακτηριστικό µιας µεγαλύτερης ελευθερίας σε 

σχέση µε αυτή της µουσουλµάνας, υποδηλώνει τη θέση τους µέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι ή, τουλάχιστον, την 

αναγνώριση που επιζητούν µέσα στην κοινωνία που ζουν (Εικ. 23 - 24). 

  
Εικ. 23 Εικ. 24 

Οι αθίγγανοι ίσως είναι οι πιο συνεργάσιµοι στη λήψη µε µεγαλύτερη άνεση και εξοικείωση προς το φακό. Στην 

ουσία επιζητούν να είναι µέσα στο κάδρο αλλά ταυτόχρονα εκπέµπουν και µια αδιαφορία για αυτό που είναι 

µπροστά τους (Εικ. 25 - 26).  

  
Εικ. 25 Εικ. 26 

Η χριστιανή γυναίκα κινείται άνετα στους χώρους συνεύρεσης όπου υπάρχουν άντρες (αγορές ή κεντρικοί 

δρόµοι) και επικοινωνεί πιο άνετα µε τους ξένους. Οι φωτογραφίες αυτές αποτελούν θησαυρό στοιχειών οπού 

το ντοκουµέντο αποκτά τον καλύτερο του εαυτό. Οι φωτογραφίες έχουν βάθος αλλά και λεπτοµέρεια, 

καθαρότητα και ζωντάνια, έκφραση και δυναµική (Εικ. 27 - 28). 

  
Εικ. 27 Εικ. 28 

Οι µουσουλµάνες είναι µεν µέσα στα κέντρα αγοράς, αλλά καθισµένες πολλές µαζί, καλυµµένες και κρατούν 

µια απόσταση τόσο από τα δρώµενα γύρω τους όσο, κατ’ επέκταση, και από την υπόλοιπη κοινωνία. Οι λήψεις 

καλές και πολύσηµες, αλλά χωρίς εκούσια συµµετοχή του κεντρικού θέµατος στο όλο συµβάν, διαπνέονται από 

στατικότητα και παθητικότητα. Ο φωτογράφος εδώ κρατά µια απόσταση και οι λήψεις δείχνουν κλεµµένες 

στιγµές ζωής, όπου οι συµβαλλόµενες αποστρέφουν το βλέµµα ή κατεβάζουν το κεφάλι, αποκρούοντας τη 

µετωπική σύγκρουση µε την πραγµατικότητα. Στους χώρους συνάθροισης, έχοντας κυρίως ρόλο πωλήτριας, η 

µουσουλµάνα γυναίκα παραµένει καθισµένη στο έδαφος ως στοιχείο υποταγής προς τον άντρα17 (Εικ. 29 - 31).  

                                                 
17 I. Jeffrey, How to Read a Photograph: Lessons from Master Photographers, Ν.Υ. 2009. 
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278 Παρασκευή Γκόλια, Στέλλα Κασίδου & Συμεών Κώτσου

Η χριστιανή γυναίκα κινείται άνετα στους χώρους συνεύρεσης όπου υπάρχουν 
άντρες (αγορές ή κεντρικοί δρόμοι) και επικοινωνεί πιο άνετα με τους ξένους. Οι 
φωτογραφίες αυτές αποτελούν θησαυρό στοιχειών οπού το ντοκουμέντο αποκτά τον 
καλύτερο του εαυτό. Οι φωτογραφίες έχουν βάθος αλλά και λεπτομέρεια, καθαρότη-
τα και ζωντάνια, έκφραση και δυναμική (Εικ. 27 - 28).

Οι μουσουλμάνες είναι μεν μέσα στα κέντρα αγοράς, αλλά καθισμένες πολλές 
μαζί, καλυμμένες και κρατούν μια απόσταση τόσο από τα δρώμενα γύρω τους όσο, 
κατ’ επέκταση, και από την υπόλοιπη κοινωνία. Οι λήψεις καλές και πολύσημες, 
αλλά χωρίς εκούσια συμμετοχή του κεντρικού θέματος στο όλο συμβάν, διαπνέο-
νται από στατικότητα και παθητικότητα. Ο φωτογράφος εδώ κρατά μια απόσταση 
και οι λήψεις δείχνουν κλεμμένες στιγμές ζωής, όπου οι συμβαλλόμενες αποστρέ-
φουν το βλέμμα ή κατεβάζουν το κεφάλι, αποκρούοντας τη μετωπική σύγκρουση με 
την πραγματικότητα. Στους χώρους συνάθροισης, έχοντας κυρίως ρόλο πωλήτριας, 
η μουσουλμάνα γυναίκα παραμένει καθισμένη στο έδαφος ως στοιχείο υποταγής 
προς τον άντρα17 (Εικ. 29 - 31). 

17  I. Jeffrey, How to Read a Photograph: Lessons from Master Photographers, Ν.Υ. 2009.
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ουσία επιζητούν να είναι µέσα στο κάδρο αλλά ταυτόχρονα εκπέµπουν και µια αδιαφορία για αυτό που είναι 

µπροστά τους (Εικ. 25 - 26).  

  
Εικ. 25 Εικ. 26 

Η χριστιανή γυναίκα κινείται άνετα στους χώρους συνεύρεσης όπου υπάρχουν άντρες (αγορές ή κεντρικοί 

δρόµοι) και επικοινωνεί πιο άνετα µε τους ξένους. Οι φωτογραφίες αυτές αποτελούν θησαυρό στοιχειών οπού 

το ντοκουµέντο αποκτά τον καλύτερο του εαυτό. Οι φωτογραφίες έχουν βάθος αλλά και λεπτοµέρεια, 

καθαρότητα και ζωντάνια, έκφραση και δυναµική (Εικ. 27 - 28). 

  
Εικ. 27 Εικ. 28 

Οι µουσουλµάνες είναι µεν µέσα στα κέντρα αγοράς, αλλά καθισµένες πολλές µαζί, καλυµµένες και κρατούν 

µια απόσταση τόσο από τα δρώµενα γύρω τους όσο, κατ’ επέκταση, και από την υπόλοιπη κοινωνία. Οι λήψεις 

καλές και πολύσηµες, αλλά χωρίς εκούσια συµµετοχή του κεντρικού θέµατος στο όλο συµβάν, διαπνέονται από 

στατικότητα και παθητικότητα. Ο φωτογράφος εδώ κρατά µια απόσταση και οι λήψεις δείχνουν κλεµµένες 

στιγµές ζωής, όπου οι συµβαλλόµενες αποστρέφουν το βλέµµα ή κατεβάζουν το κεφάλι, αποκρούοντας τη 

µετωπική σύγκρουση µε την πραγµατικότητα. Στους χώρους συνάθροισης, έχοντας κυρίως ρόλο πωλήτριας, η 

µουσουλµάνα γυναίκα παραµένει καθισµένη στο έδαφος ως στοιχείο υποταγής προς τον άντρα17 (Εικ. 29 - 31).  

                                                 
17 I. Jeffrey, How to Read a Photograph: Lessons from Master Photographers, Ν.Υ. 2009. 
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Εικ. 29 Εικ. 30 

 
Εικ. 31 

 

Συζήτηση 

Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται από τον γαλλικό στρατό έχουν κυρίως απλή καταγραφική τάση των 

πληθυσµών. Η συνδήλωση είναι εκφραστική, συνεπάγεται υποκειµενική παρά αντικειµενική εµπειρία και είναι 

κυρίως ο τρόπος µε τον οποίο ο κωδικοποιός µεταδίδει τα συναισθήµατα, ή τη γνώµη του, για το θέµα του 

µηνύµατος18. Οι φωτογράφοι της Στρατιάς της Ανατολής δεν κατηγοριοποιούν τους πληθυσµούς ως εθνότητες 

αλλά στο µεγαλύτερο ποσοστό τους παρουσιάζουν ως ενιαίο, µια τάση και νοοτροπία οριενταλισµού και 

εξωτισµού στον τρόπο σκέψης και απόδοσης της πραγµατικότητας της νότιας βαλκανικής. Αυτό είναι εµφανές 

από τον τρόπο λήψης και την οπτική γωνία των φωτογραφιών όπου οι φωτογράφοι κρατάνε µια απόσταση από 

τα γεγονότα και εξωτερικεύουν αυτόν τον περιγραφικό χαρακτήρα που έχει ο περιηγητής της δυτικής Ευρώπης. 

Βλέπουν και τελικά παρουσιάζουν την περιοχή σαν κάτι καινούργιο οριέντ, εξωτικό, διαφορετικό. Επίσης 

υπάρχει µια τάση ωραιοποίησης που είναι έκδηλη στο καδράρισµα, στην αποφυγή παρουσίασης της δύσκολη 

πλευράς της ζωής, εικόνες στο µεγαλύτερο µέρος µε τοπία, καταγραφή καθηµερινών ασχολιών, ενδυµασίες κλπ. 

Αυτές οι φωτογραφίσεις έρχονται σε αντίθεση µε τις φωτογραφίσεις του 1922-1923 στη Μικρά Ασία και του 

κραχ της Αµερικής του 193019 ή του πολέµου της Κριµαίας το 185520 ή, ακόµη, και του Αµερικανικού 

Εµφυλίου πολέµου21, όπου εκεί παρά τις εντολές των κυβερνήσεων να παρουσιάσουν τα γεγονότα όσο µπορούν 

πιο ωραία και να µειώσουν όσο γίνεται την µιζέρια και τη κακή εικόνα που είχε προκληθεί, οι φωτογράφοι 

παρουσίασαν την πραγµατικότητα όπως ήταν. Οι Γάλλοι φωτογράφοι του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου έχουν 

καθαρά αυτή την καταγραφική τάση, κρατούν τη σχετική απόσταση από το θέµα δίνοντας γενικά στοιχεία – 

αυτό φαίνεται από τις εξωτερικές λήψεις όπου παρουσιάζουν το ανθρώπινο στοιχείο µέσα στο κάδρο τους µαζί 

µε πολλά αλλά στοιχεία του περίγυρου τους – σπάνια αποµονώνουν, σπάνια προκαλούν, σπάνια 

αποστασιοποιούνται από την πρώτη µάτια ενός καινούργιου µέρους. ∆εν εµβαθύνουν αλλάζοντας τη γωνία 

                                                 
18 J. Fiske & J. Hartley, Reading television, London 1992, σ. 46-47. 
19 M. Meltzer, Dorothea Lange: A Photographer s Life, New York 1978. M. M. Hambourg, J. L. Rosenheim, D. Eklund & M. Fineman, 
Walker Evans, Princeton, NJ 2000.
20 H. & A. Gernsheim, Roger Fenton: Photographer of the Crimean War, London 1954. 
21 W. Garrison, Brady s Civil War: A Collection of Memorable Civil War Images Photographed by Mathew Brady and His Assistants, New 
York 2000.  10

  

Εικ. 29 Εικ. 30 

 
Εικ. 31 

 

Συζήτηση 

Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται από τον γαλλικό στρατό έχουν κυρίως απλή καταγραφική τάση των 

πληθυσµών. Η συνδήλωση είναι εκφραστική, συνεπάγεται υποκειµενική παρά αντικειµενική εµπειρία και είναι 

κυρίως ο τρόπος µε τον οποίο ο κωδικοποιός µεταδίδει τα συναισθήµατα, ή τη γνώµη του, για το θέµα του 

µηνύµατος18. Οι φωτογράφοι της Στρατιάς της Ανατολής δεν κατηγοριοποιούν τους πληθυσµούς ως εθνότητες 

αλλά στο µεγαλύτερο ποσοστό τους παρουσιάζουν ως ενιαίο, µια τάση και νοοτροπία οριενταλισµού και 

εξωτισµού στον τρόπο σκέψης και απόδοσης της πραγµατικότητας της νότιας βαλκανικής. Αυτό είναι εµφανές 

από τον τρόπο λήψης και την οπτική γωνία των φωτογραφιών όπου οι φωτογράφοι κρατάνε µια απόσταση από 

τα γεγονότα και εξωτερικεύουν αυτόν τον περιγραφικό χαρακτήρα που έχει ο περιηγητής της δυτικής Ευρώπης. 

Βλέπουν και τελικά παρουσιάζουν την περιοχή σαν κάτι καινούργιο οριέντ, εξωτικό, διαφορετικό. Επίσης 

υπάρχει µια τάση ωραιοποίησης που είναι έκδηλη στο καδράρισµα, στην αποφυγή παρουσίασης της δύσκολη 

πλευράς της ζωής, εικόνες στο µεγαλύτερο µέρος µε τοπία, καταγραφή καθηµερινών ασχολιών, ενδυµασίες κλπ. 

Αυτές οι φωτογραφίσεις έρχονται σε αντίθεση µε τις φωτογραφίσεις του 1922-1923 στη Μικρά Ασία και του 

κραχ της Αµερικής του 193019 ή του πολέµου της Κριµαίας το 185520 ή, ακόµη, και του Αµερικανικού 

Εµφυλίου πολέµου21, όπου εκεί παρά τις εντολές των κυβερνήσεων να παρουσιάσουν τα γεγονότα όσο µπορούν 

πιο ωραία και να µειώσουν όσο γίνεται την µιζέρια και τη κακή εικόνα που είχε προκληθεί, οι φωτογράφοι 

παρουσίασαν την πραγµατικότητα όπως ήταν. Οι Γάλλοι φωτογράφοι του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου έχουν 

καθαρά αυτή την καταγραφική τάση, κρατούν τη σχετική απόσταση από το θέµα δίνοντας γενικά στοιχεία – 

αυτό φαίνεται από τις εξωτερικές λήψεις όπου παρουσιάζουν το ανθρώπινο στοιχείο µέσα στο κάδρο τους µαζί 

µε πολλά αλλά στοιχεία του περίγυρου τους – σπάνια αποµονώνουν, σπάνια προκαλούν, σπάνια 

αποστασιοποιούνται από την πρώτη µάτια ενός καινούργιου µέρους. ∆εν εµβαθύνουν αλλάζοντας τη γωνία 

                                                 
18 J. Fiske & J. Hartley, Reading television, London 1992, σ. 46-47. 
19 M. Meltzer, Dorothea Lange: A Photographer s Life, New York 1978. M. M. Hambourg, J. L. Rosenheim, D. Eklund & M. Fineman, 
Walker Evans, Princeton, NJ 2000.
20 H. & A. Gernsheim, Roger Fenton: Photographer of the Crimean War, London 1954. 
21 W. Garrison, Brady s Civil War: A Collection of Memorable Civil War Images Photographed by Mathew Brady and His Assistants, New 
York 2000. 
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Εικ. 29 Εικ. 30 

 
Εικ. 31 

 

Συζήτηση 

Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται από τον γαλλικό στρατό έχουν κυρίως απλή καταγραφική τάση των 

πληθυσµών. Η συνδήλωση είναι εκφραστική, συνεπάγεται υποκειµενική παρά αντικειµενική εµπειρία και είναι 

κυρίως ο τρόπος µε τον οποίο ο κωδικοποιός µεταδίδει τα συναισθήµατα, ή τη γνώµη του, για το θέµα του 

µηνύµατος18. Οι φωτογράφοι της Στρατιάς της Ανατολής δεν κατηγοριοποιούν τους πληθυσµούς ως εθνότητες 

αλλά στο µεγαλύτερο ποσοστό τους παρουσιάζουν ως ενιαίο, µια τάση και νοοτροπία οριενταλισµού και 

εξωτισµού στον τρόπο σκέψης και απόδοσης της πραγµατικότητας της νότιας βαλκανικής. Αυτό είναι εµφανές 

από τον τρόπο λήψης και την οπτική γωνία των φωτογραφιών όπου οι φωτογράφοι κρατάνε µια απόσταση από 

τα γεγονότα και εξωτερικεύουν αυτόν τον περιγραφικό χαρακτήρα που έχει ο περιηγητής της δυτικής Ευρώπης. 

Βλέπουν και τελικά παρουσιάζουν την περιοχή σαν κάτι καινούργιο οριέντ, εξωτικό, διαφορετικό. Επίσης 

υπάρχει µια τάση ωραιοποίησης που είναι έκδηλη στο καδράρισµα, στην αποφυγή παρουσίασης της δύσκολη 

πλευράς της ζωής, εικόνες στο µεγαλύτερο µέρος µε τοπία, καταγραφή καθηµερινών ασχολιών, ενδυµασίες κλπ. 

Αυτές οι φωτογραφίσεις έρχονται σε αντίθεση µε τις φωτογραφίσεις του 1922-1923 στη Μικρά Ασία και του 

κραχ της Αµερικής του 193019 ή του πολέµου της Κριµαίας το 185520 ή, ακόµη, και του Αµερικανικού 

Εµφυλίου πολέµου21, όπου εκεί παρά τις εντολές των κυβερνήσεων να παρουσιάσουν τα γεγονότα όσο µπορούν 

πιο ωραία και να µειώσουν όσο γίνεται την µιζέρια και τη κακή εικόνα που είχε προκληθεί, οι φωτογράφοι 

παρουσίασαν την πραγµατικότητα όπως ήταν. Οι Γάλλοι φωτογράφοι του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου έχουν 

καθαρά αυτή την καταγραφική τάση, κρατούν τη σχετική απόσταση από το θέµα δίνοντας γενικά στοιχεία – 

αυτό φαίνεται από τις εξωτερικές λήψεις όπου παρουσιάζουν το ανθρώπινο στοιχείο µέσα στο κάδρο τους µαζί 

µε πολλά αλλά στοιχεία του περίγυρου τους – σπάνια αποµονώνουν, σπάνια προκαλούν, σπάνια 

αποστασιοποιούνται από την πρώτη µάτια ενός καινούργιου µέρους. ∆εν εµβαθύνουν αλλάζοντας τη γωνία 

                                                 
18 J. Fiske & J. Hartley, Reading television, London 1992, σ. 46-47. 
19 M. Meltzer, Dorothea Lange: A Photographer s Life, New York 1978. M. M. Hambourg, J. L. Rosenheim, D. Eklund & M. Fineman, 
Walker Evans, Princeton, NJ 2000.
20 H. & A. Gernsheim, Roger Fenton: Photographer of the Crimean War, London 1954. 
21 W. Garrison, Brady s Civil War: A Collection of Memorable Civil War Images Photographed by Mathew Brady and His Assistants, New 
York 2000. 
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πιο µετωπικές και εκπέµπουν µια δυναµική. Έχουµε έκφραση προσώπων, πιο καθαρές λήψεις αφού στην ουσία 

στέκονται – θέλουν και ποζάρουν. Το γεγονός αυτό είναι χαρακτηριστικό µιας µεγαλύτερης ελευθερίας σε 

σχέση µε αυτή της µουσουλµάνας, υποδηλώνει τη θέση τους µέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι ή, τουλάχιστον, την 

αναγνώριση που επιζητούν µέσα στην κοινωνία που ζουν (Εικ. 23 - 24). 

  
Εικ. 23 Εικ. 24 

Οι αθίγγανοι ίσως είναι οι πιο συνεργάσιµοι στη λήψη µε µεγαλύτερη άνεση και εξοικείωση προς το φακό. Στην 

ουσία επιζητούν να είναι µέσα στο κάδρο αλλά ταυτόχρονα εκπέµπουν και µια αδιαφορία για αυτό που είναι 

µπροστά τους (Εικ. 25 - 26).  

  
Εικ. 25 Εικ. 26 

Η χριστιανή γυναίκα κινείται άνετα στους χώρους συνεύρεσης όπου υπάρχουν άντρες (αγορές ή κεντρικοί 

δρόµοι) και επικοινωνεί πιο άνετα µε τους ξένους. Οι φωτογραφίες αυτές αποτελούν θησαυρό στοιχειών οπού 

το ντοκουµέντο αποκτά τον καλύτερο του εαυτό. Οι φωτογραφίες έχουν βάθος αλλά και λεπτοµέρεια, 

καθαρότητα και ζωντάνια, έκφραση και δυναµική (Εικ. 27 - 28). 

  
Εικ. 27 Εικ. 28 

Οι µουσουλµάνες είναι µεν µέσα στα κέντρα αγοράς, αλλά καθισµένες πολλές µαζί, καλυµµένες και κρατούν 

µια απόσταση τόσο από τα δρώµενα γύρω τους όσο, κατ’ επέκταση, και από την υπόλοιπη κοινωνία. Οι λήψεις 

καλές και πολύσηµες, αλλά χωρίς εκούσια συµµετοχή του κεντρικού θέµατος στο όλο συµβάν, διαπνέονται από 

στατικότητα και παθητικότητα. Ο φωτογράφος εδώ κρατά µια απόσταση και οι λήψεις δείχνουν κλεµµένες 

στιγµές ζωής, όπου οι συµβαλλόµενες αποστρέφουν το βλέµµα ή κατεβάζουν το κεφάλι, αποκρούοντας τη 

µετωπική σύγκρουση µε την πραγµατικότητα. Στους χώρους συνάθροισης, έχοντας κυρίως ρόλο πωλήτριας, η 

µουσουλµάνα γυναίκα παραµένει καθισµένη στο έδαφος ως στοιχείο υποταγής προς τον άντρα17 (Εικ. 29 - 31).  

                                                 
17 I. Jeffrey, How to Read a Photograph: Lessons from Master Photographers, Ν.Υ. 2009. 
 

                    Εικ. 27                  Εικ. 28

Εικ. 29            Εικ. 30          Εικ. 31
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Συζήτηση
Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται από τον γαλλικό στρατό έχουν κυρίως απλή 

καταγραφική τάση των πληθυσμών. Η συνδήλωση είναι εκφραστική, συνεπάγεται 
υποκειμενική παρά αντικειμενική εμπειρία και είναι κυρίως ο τρόπος με τον οποίο 
ο κωδικοποιός μεταδίδει τα συναισθήματα, ή τη γνώμη του, για το θέμα του μηνύ-
ματος18. Οι φωτογράφοι της Στρατιάς της Ανατολής δεν κατηγοριοποιούν τους πλη-
θυσμούς ως εθνότητες αλλά στο μεγαλύτερο ποσοστό τους παρουσιάζουν ως ενιαίο, 
μια τάση και νοοτροπία οριενταλισμού και εξωτισμού στον τρόπο σκέψης και απόδο-
σης της πραγματικότητας της νότιας βαλκανικής. Αυτό είναι εμφανές από τον τρόπο 
λήψης και την οπτική γωνία των φωτογραφιών όπου οι φωτογράφοι κρατάνε μια 
απόσταση από τα γεγονότα και εξωτερικεύουν αυτόν τον περιγραφικό χαρακτήρα 
που έχει ο περιηγητής της δυτικής Ευρώπης. Βλέπουν και τελικά παρουσιάζουν την 
περιοχή σαν κάτι καινούργιο οριέντ, εξωτικό, διαφορετικό. Επίσης υπάρχει μια τάση 
ωραιοποίησης που είναι έκδηλη στο καδράρισμα, στην αποφυγή παρουσίασης της 
δύσκολη πλευράς της ζωής, εικόνες στο μεγαλύτερο μέρος με τοπία, καταγραφή κα-
θημερινών ασχολιών, ενδυμασίες κλπ. Αυτές οι φωτογραφίσεις έρχονται σε αντίθεση 
με τις φωτογραφίσεις του 1922-1923 στη Μικρά Ασία και του κραχ της Αμερικής 
του 193019 ή του πολέμου της Κριμαίας το 185520 ή, ακόμη, και του Αμερικανικού 
Εμφυλίου πολέμου21, όπου εκεί παρά τις εντολές των κυβερνήσεων να παρουσιάσουν 
τα γεγονότα όσο μπορούν πιο ωραία και να μειώσουν όσο γίνεται την μιζέρια και τη 
κακή εικόνα που είχε προκληθεί, οι φωτογράφοι παρουσίασαν την πραγματικότη-
τα όπως ήταν. Οι Γάλλοι φωτογράφοι του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου έχουν καθαρά 
αυτή την καταγραφική τάση, κρατούν τη σχετική απόσταση από το θέμα δίνοντας 
γενικά στοιχεία – αυτό φαίνεται από τις εξωτερικές λήψεις όπου παρουσιάζουν το 
ανθρώπινο στοιχείο μέσα στο κάδρο τους μαζί με πολλά αλλά στοιχεία του περίγυρου 
τους – σπάνια απομονώνουν, σπάνια προκαλούν, σπάνια αποστασιοποιούνται από 
την πρώτη μάτια ενός καινούργιου μέρους. Δεν εμβαθύνουν αλλάζοντας τη γωνία 
λήψης, κρατούν αυτή τη χαρακτηριστική απόσταση και δίνουν την εντύπωση ότι προ-
σπαθούν να καταγράψουν τα πάντα – κάθε εκατοστό του εδάφους – και να τα πάρουν 
πίσω στην πατρίδα τους, όπως κάνουν οι τουρίστες που προσπαθούν να φωτογραφί-

18  J. Fiske & J. Hartley, Reading television, London 1992, σ. 46-47.
19  M. Meltzer, Dorothea Lange: A Photographer s Life, New York 1978. M. M. Hambourg, J. L. 

Rosenheim, D. Eklund & M. Fineman, Walker Evans, Princeton, NJ 2000.
20  H. & A. Gernsheim, Roger Fenton: Photographer of the Crimean War, London 1954.
21  W. Garrison, Brady s Civil War: A Collection of Memorable Civil War Images Photographed by 

Mathew Brady and His Assistants, New York 2000.
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σουν τα πάντα, τα πιο ωραία, τα πιο παράξενα, γρήγορα, χωρίς να έχουν σχεδόν καμία 
γνώση του τόπου, της ιστορίας του και της ιδιαιτερότητάς του. Βλέπουν με το μάτι 
αυτό που τους εντυπωσιάζει, το απομονώνουν από το περίγυρο – την πραγματικότητα 
του χώρου και τις μικροϊστορικές συνθήκες – και δημιουργούν με το κάδρο τους τη 
δική τους πραγματικότητα μέσα από την απομόνωση στοιχείων/καταστάσεων. Φυσι-
κά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και τη θετική μεριά της καταγραφής όπου μέσα από 
τις εκφράσεις, την ενδυμασία, τα γύρω στοιχεία της καθημερινότητας (οικιακά είδη 
κλπ), τους χώρους συνάθροισης πληθυσμών (αγορές, πάρκα κλπ) αντλούμε πολιτι-
σμικά στοιχεία που μας βοηθούν να συνθέσουμε αυτό το παζλ του παρελθόντος. 

Οι φωτογραφίες που παρουσιάσαμε μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν απόλυτα τις 
κοινωνικές συνθήκες που αφορούσαν στις γυναίκες την εποχή της λήψης τους, αλλά 
σκιαγραφούν ικανοποιητικά τη θέση της γυναίκας σε κάθε κοινότητα, τη συμπεριφο-
ρά της, τη θέση της έξω από το σπίτι, την ελευθέρια μετακίνησης της, την άνεση ή όχι 
στην επικοινωνία της με άλλους εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος. Αντανακλούν 
κοινωνικο-πολιτισμικές δομές στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας κατά την περί-
οδο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, καταγράφοντας τις κοινωνικές ομάδες, δείχνοντας 
την ομοιογένειά τους και τη διαφορετικότητά τους ταυτόχρονα και μας επιτρέπουν 
να μελετήσουμε την εξέλιξη αυτών των κοινωνικών ομάδων μέσα στο χρόνο καθώς 
δρουν υποβοηθητικά σε μεταγενέστερες συγκριτικές μελέτες.

Paraskevi Golia, Stella Kasidou & Simeon Kotsou

Summary
Each photograph contains the time and also is a representation of this particular 

time as a stop in the past. The photograph allows us to see through the time. This “per-
mission” is the particular relation of an interaction with the History, as represent the 
concept of time and contains an internal rhythm and evolutionary process. The main 
element that we can trace through photographs is how the landscape changes in rela-
tion with the time. That is to say the measurable time of the photograph, the meaning 
of the “crucial moment”, rely in a hierarchical assessment of moments where some 
of them reflect meanings and the same time they could contain vital and formative 
compositions. Although the photographs they are not contain the time just as a crucial 
moment, but also as an era and of a broader social, political or personal coincidence.

The photographs and general the visual documents offer us information for the 
changes of the historical landscape and the human societies through the time. In this 
frame we research the photographic data which comes from the region of West Mac-
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edonia (Greek). Those photographs, most of the time they used as cart-postal from 
the soldiers of the “Champagne d’orient”. We focus to the woman figure and we try 
to bring out the relative function, the codes, the figurative function, the direction, the 
social frame of the marks and the historical context, in an era where the Balkans was 
a place of a historical symbiosis of many ethnicities and cultures and many times 
consisted an ideal theme for folklore and poetic postures. 





Σωτηρία Βασιλείου

Η προσφυγική αποκατάσταση μέσα από την εφημερίδα «Φως» 
της Θεσσαλονίκης (1922-1930)





1. Εισαγωγή
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της στάσης, που τήρησε απέναντι 

στο ζήτημα της προσφυγικής αποκατάστασης, η εφημερίδα Φως της Θεσσαλονίκης 
από το 1922, όταν με την κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου έφτασε στην Ελ-
λάδα το μεγαλύτερο κύμα των προσφύγων, έως το 1930, όταν το Ελληνοτουρκικό 
Σύμφωνο Φιλίας, Ουδετερότητος και Διαιτησίας έθεσε το προσφυγικό ζήτημα σε νέες 
βάσεις1. Η σημασία ενός τέτοιου εγχειρήματος πρέπει να αναζητηθεί στον καταλυ-
τικό κοινωνικοπολιτικό ρόλο του ημερήσιου τύπου ως βασικού μέσου ενημέρωσης 
και διαμόρφωσης απόψεων2. Βεβαίως η μελέτη μίας εφημερίδας δεν στοχεύει στην 
παρουσίαση αυτούσιας της ιστορικής πραγματικότητας καθώς όπως και σήμερα, έτσι 
και τότε, οι επιλογές του τύπου υπαγορεύονταν από ένα πλέγμα ιδεολογιών και συμ-
φερόντων. Οπωσδήποτε, όμως, η μελέτη αυτή μεταφέρει στον σημερινό μελετητή - 
αναγνώστη τον παλμό ενός κόσμου ρευστού, ενός κόσμου εν κινήσει όπως η Ελλάδα 
της τρίτης δεκαετίας του εικοστού αιώνα. Γνώμονας άλλωστε για την επιλογή του 
Φωτός υπήρξε η ανεπανάληπτη ίσως ένταση, με την οποία εκφράστηκε στις επιλογές 
του αυτή η ρευστότητα.

Το Φως εκδόθηκε τον Μάρτιο του 1914 από τον Δημοσθένη Ρίζο, με σκοπό να 
«συνεισφέρη μικρόν τι υπέρ της προόδου της Μακεδονίας και της ευημερίας των κατοί-
κων αυτής δια της επιμελούς και αγρύπνου όσον και αμερολήπτου παρακολουθήσεως 
των τοπικών και των γενικωτέρων ζητημάτων»3. Είναι αξιοσημείωτο ότι το Φως, που 
ανέτειλε ως μία αστική εφημερίδα με συνδικαλιστικές και σοσιαλιστικές αποκλίσεις, 
περιπλανήθηκε σε ποικίλες πολιτικές ατραπούς ώσπου να καταλήξει, στο λυκαυγές 
της δεκαετίας του 1930, στη σκευοφόρο του Λαϊκού Κόμματος4. Οι αλλεπάλληλες 

1 Το ζήτημα φωτίζεται πολύπλευρα στα άρθρα που δημοσιεύονται στον τόμο της Εταιρείας Μακεδονι-
κών Σπουδών (ΕΜΣ) Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από την τραγωδία στην εποποιΐα, Αθήνα 2009.

2 Για την αντίδραση του ελληνικού τύπου συνολικά απέναντι στο πρόβλημα της προσφυγιάς βλ. τη 
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του Ι. Δ. Μιχαηλίδη Το προσφυγικό πρόβλημα στον ημερήσιο ελληνικό 
τύπο (1922-1930), Θεσσαλονίκη 1992. Βλ. επίσης Βλάσης Βλασίδης, «Η προσφυγική αποκατάσταση στη 
Μακεδονία. Οι απόψεις του ελληνικού τύπου», Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από την τραγωδία στην επο-
ποιΐα, ΕΜΣ, Αθήνα 2009, σσ. 138-155.

3 Μ. Κανδυλάκης, Εφημεριδογραφία της Θεσσαλονίκης. Συμβολή στην ιστορία του τύπου, τ. Β΄, Θεσ-
σαλονίκη 2005, σσ. 125-128.

4 Για την περιπλάνηση αυτή βλ. ενδεικτικά τα εξής άρθρα: «Να στραφώμεν προς νέας κατευθύνσεις», 
29 Αυγούστου 1926. «Οι επαγγελματίαι και οι έμποροι», 21 Σεπτεμβρίου 1926. «Ο κ. Τσαλδάρης ανε-
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πολιτικές μεταλλάξεις του Φωτός αποτελούν απόρροια και πιστοποίηση του γεγο-
νότος ότι μία εφημερίδα είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα μία επιχείρηση με απώτερη 
επιδίωξη το κέρδος, το οποίο καθορίζεται από την κομματική της ταυτότητα. 

Όσον αφορά στους νεήλυδες από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και τη Θράκη, η 
στάση του Φωτός απέναντί τους καθορίστηκε με βάση δύο “αξιώματα”· τη συμπόνια 
για το δράμα τους και τη δίψα για τη χειραγώγησή τους ως πολιτική δύναμη. Αναντίρ-
ρητα, το Φως έδειξε να αγκαλιάζει με συμπόνια τους πρόσφυγες, να ενδιαφέρεται για 
τα προβλήματά τους και να προωθεί τα ζητήματά τους. Μάλιστα κατά το διάστημα 
1922-1930 η εφημερίδα διεξήγαγε πλήθος έρευνες με θέμα τη διαβίωση των προ-
σφύγων και την πορεία της αποκατάστασης5. Υποστήριξε, το Φως, σε αντίθεση με 
τις περισσότερες αντιβενιζελικές εφημερίδες, την ενσωμάτωση των προσφύγων στην 
ελληνική κοινωνία και προέβαλε την ενότητα γηγενών και προσφύγων ως παράγο-
ντα αναγέννησης της Ελλάδας. Κατήγγειλε επανειλημμένα τους προσφυγοπατέρες 
ως ανθρώπους που έχουν «κενήν την κεφαλήν και την γαστέρα πλήρη»6, αποκάλυψε 
σκάνδαλα διαρπαγής της προσφυγικής περιουσίας7, υποστήριξε την ιερότητα του 
προσφυγικού χρήματος, έλαβε συνεντεύξεις από πολιτευτές και κυβερνητικούς8, φι-

χώρησε εις Αθήνας. Απέρχεται ικανοποιημένος από τας εκδηλώσεις του λαού», 7 Νοεμβρίου 1927. «Οι 
οιωνοί», 19 Ιουλίου 1928. «Ο υποψήφιος της Αριστεράς κ. Πατρίκιος εσπατάλησεν και θα σπαταλά δια 
τας ανάγκας του λαού». 27 Ιουλίου 1929. «Η έννοια της εκλογής», 6 Δεκεμβρίου 1930. «Εις τας κάλπας», 
14 Δεκεμβρίου 1930. Βλ. επίσης Κ. Μάγερ, Ιστορία του ελληνικού τύπου, τ. 3, Αθήνα 1960, σσ. 69-70. Γ. 
Αναστασιάδης, Η Θεσσαλονίκη των εφημερίδων, Θεσσαλονίκη 1994, σσ. 86-87. Κανδυλάκης, ό.π., τ. Β΄,  
σσ. 129-138. Του ιδίου, ό.π., τ. Γ΄, σσ. 99-101.

5 Για το πνεύμα των ερευνών βλ. την εισαγωγή σε μία από αυτές: «Η παρούσα έρευνα, είνε μάλλον 
επιστημονική μελέτη του εποικιστικού και προσφυγικού ζητήματος στηριζομένη εις επισήμους πληροφορίας 
και στατιστικάς, αποτελεί δε τον καθρέπτην της εν γένει εποικιστικής καταστάσεως των περιφερειών της 
Μακεδονίας και της Θράκης. Θα εξεταθούν εν αυτή, ως θα ίδωμεν, το οικονομικόν μέρος, το γεωργικόν, 
το κτηνοτροφικόν και δενδροκομικόν, η κατάστασις και αι ελλείψεις των συνοικισμών, το κοινωνικόν, το 
συγκοινωνιακόν και παν εν γένει ζήτημα σχετιζόμενον με την διαβίωσιν και την οίκησιν των προσφύγων...». 
«Τα ζητήματα της Δράμας. Το εποικιστικόν έργον εις την περιφέρειαν του Νομού Δράμας», 24 Απριλίου 
1929.

6 «Τι είπε», 29 Δεκεμβρίου 1930.
7 Βλ. ενδεικτικά Έλλην, «Δια να γνωρίζουν οι πρόσφυγες. Αι ενέργειαι δια τα κτήματα του Χαμήτ», 7 

Νοεμβρίου 1927. Πρόσεξε στην εισαγωγή του άρθρου τον δραματικό-αποκαλυτικό τόνο: «Η υπόθεσις των 
Χαμητικών κτημάτων εβεβαιώθημεν απολύτως ότι αποτελεί πραγματικόν κίνδυνον δια την προσφυγικήν πε-
ριουσίαν και συνεπώς δια το Ελληνικόν δημόσιον. Επιμένομεν ιδιαιτέρως εις το ζήτημα τούτο διότι θα ευρε-
θώμεν και ημείς αλλά και περισσότερον οι πρόσφυγες ίσως εντός ολίγου χρόνου προ εκπληκτικών γεγονότων 
τοιαύτης σημασίας και εντάσεως ώστε να μη δυνάμεθα να πιστεύσωμεν καν ταύτα. Αι συμπληρωματικαί μας 
πληροφορίαι… σχετικά με την τερατώδη ταύτην υπόθεσιν είνε οι εξής:…».

8 Βλ. ενδεικτικά: «Ζωτικά ζητήματα. Η εγκατάστασις των προσφύγων», 3 Ιουλίου 1923.  «Ανακοινώ-
σεις του υπουργού κ. Δοξιάδου. Η διευθέτησις του προσφυγ. ζητήματος», 10 Σεπτεμβρίου 1923. «Ομιλεί 
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λοξένησε άρθρα επώνυμων και ανώνυμων προσφύγων, μετέφερε στους αναγνώστες 
τον παλμό των προσφυγικών συνεδρίων, υποστήριξε την πολιτική χειραφέτηση του 
προσφυγικού κόσμου από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και αυτοκλήτως ανέλαβε την πο-
λιτική διαπαιδαγώγηση των νέων πολιτών της Ελλάδας. 

Το Φως αποτελεί σαφώς μία πλουσιότατη και τηρουμένων των αναλογιών αξιόπι-
στη πηγή υλικού για την εξέλιξη του ζητήματος της αποκατάστασης των προσφύγων 
και του προσφυγικού ζητήματος εν γένει, μία πρωτογενή πηγή από όπου ο ιστορικός 
ερευνητής δύναται να αλιεύσει πλήθος πληροφορίες. 

Οι ιδιαιτερότητες του τύπου ως πηγής απαιτούν από τον αναγνώστη και πολύ 
περισσότερο από τον ιστορικό ερευνητή την κατανόηση του αξιώματος ότι οι εφη-
μερίδες αποτελούν ένα κάτοπτρο που διαθλά με επιδεξιότητα το είδωλο. Επομένως 
ο μελετητής οφείλει να διαβάζει πολλές φορές πίσω από τις λέξεις ώστε, αφού δι-
αρρήξει τους κώδικες, να συλλάβει την «αλληλουχία των κρυφών νοημάτων» και να 
αντιληφθεί πού σταματά η πληροφόρηση και πού αρχίζει η παραπληροφόρηση. 

2. Η άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα και οι πρώτες αντιδράσεις
Η αθλιότητα των προσφύγων και ο σύντονος αγώνας για την περίθαλψη και εν-

σωμάτωσή τους στην ελλαδική πραγματικότητα9 αποτελεί ίσως το κεφάλαιο εκείνο 
του προσφυγικού ζητήματος που προβλήθηκε εντονότερα στο Φως, κατά τα πρώτα 
έτη τουλάχιστον. Μάλιστα, στις περισσότερες περιπτώσεις ο συντάκτης δεν περιο-
ρίστηκε στην απλή περιγραφή του προβλήματος αλλά προέβη στην επισήμανση των 
αιτίων του, στην καταγγελία των υπευθύνων και σε προτάσεις για την επίλυσή του. 
Μέσα από τις σελίδες του Φωτός το δράμα των προσφύγων παρουσιάστηκε σε όλο 
του το τραγικό μεγαλείο. Παράλληλα η εφημερίδα ύψωσε ένα δριμύ κατηγορώ κατά 
των θεωρούμενων ως υπευθύνων για τη δημιουργία και τη διαιώνιση του ζητήματος: 
κατά πρώτο λόγο των Φιλελεύθερων και κυρίως του Βενιζέλου και κατά δεύτερο, της 
Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.), της Υπηρεσίας Εποικισμού και 
της Κυβέρνησης. Ως προασπιστές των συμφερόντων των προσφύγων προβλήθηκαν 
κατά πρώτο λόγο βεβαίως ο βασιλιάς και το Λαϊκό Κόμμα και κατά δεύτερο ο Ερυ-
θρός Σταυρός. Κατ’ αυτό τον τρόπο Φως μετουσιώθηκε σε φως της αποκάλυψης των 

ο Γενικός Διευθυντής Εποικισμού κ. Καραμάνος. Μετά επτάμηνον διακοπήν συνεχίζεται και πάλιν το 
έργον», 27 Ιανουαρίου 1926. «Από την αναδημιουργίαν της Θράκης. Πώς λύεται το προσφυγικόν πρόβλη-
μα. Ο Γεν. Διοικητής κ. Μπουμπούλης ομιλεί προς το Φως», 9 Απριλίου 1926. «Ο κ. Σόλτερ ομιλεί δια το 
μέλλον της Μακεδονίας. Αθλία η κατάστασις των αστών προσφύγων», 16 Οκτωβρίου 1928. 

9 Βλ. Ευστ. Πελαγίδης, Η αποκατάσταση των προσφύγων στη δυτική Μακεδονία (1923-1930), Θεσ-
σαλονίκη 1994.
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παθών και προστάτη του προσφυγικού κόσμου. 
Οι εκκλήσεις για αρωγή υπέρ των προσφύγων ήταν, κατά τους πρώτους μήνες 

μετά την καταστροφή, καθημερινές και αγωνιώδεις10. Στις σελίδες της εφημερίδας το 
προσφυγικό πρόβλημα προβλήθηκε ως πρόβλημα όλων των Ελλήνων και η αρωγή 
προς τους πρόσφυγες κοινό καθήκον, από την εκπλήρωση του οποίου εξαρτιόταν το 
μέλλον όλων. «Οι 5.000 εκατομμυριούχοι ας σώσουν το 1.000.000 των προσφύγων», 
προέτρεπε το Φως11. Στο ίδιο πλαίσιο η εφημερίδα υποστήριξε, με σκληρή γλώσσα, 
πέρα από την επίταξη των δημοσίων μεγάρων και την εθνικοποίηση των μοναστη-
ριακών κτημάτων εφόσον «… ευσέβεια δεν δύναται να ονομασθή… κάτι το οποίον 
προτιμά να βλέπη την αθλιότητα ρέουσαν εις τας οδούς και… γυμνούς ανθρώπους θνή-
σκοντας εις τα πεζοδρόμια δια να μη στερηθούν της ευζωΐας των ολίγαι εκατοντάδαι 
αγίων πατέρων»12. Η αρωγή προς τους πρόσφυγες σε οποιαδήποτε μορφή δεν πέρασε 
απαρατήρητη. Ήταν η αρωγή αυτή πράξη αξιέπαινη και ως τέτοια γνωστοποιούταν 
και εξαίρονταν, ώστε να λειτουργήσει ως παράδειγμα13. 

Οπωσδήποτε η εφημερίδα δεν περιορίστηκε σε εκκλήσεις αρωγής σε άτομα και 
σε οργανώσεις αλλά προοδευτικά στράφηκε προς τους κυρίως αρμόδιους για τη δια-
χείριση του ζητήματος· την Κυβέρνηση και την Γενική Διοίκηση14. 

Με την πάροδο του χρόνου η κριτική του Φωτός κατά της προσφυγικής πολιτικής 
της Κυβέρνησης έγινε δριμύτερη με την τελευταία να βάλλεται για αδιαφορία και 
ολιγωρία15. Ως φωτεινό σημείο στην όλη κυβερνητική δράση προβλήθηκε η σύναψη, 
τον Ιούλιο του 1923, του προσφυγικού δανείου. Το γεγονός πανηγυρίστηκε ως μία 
«πρώτης τάξεως Ελληνική επιτυχία, ίση και ακόμη ανωτέρα προς την επιτυχίαν της 
ειρήνης», καθώς τα χρήματα αυτά θα αποτελούσαν το μέσο για τη σωτηρία των προ-
σφύγων και του έθνους16. 

Τον Ιανουάριο του 1924 το Φως έσπευσε να αποδώσει την ελεεινή κατάσταση, 
την οποία εξακολουθούσαν να βιώνουν οι πρόσφυγες, στην μη «επαναφορά του πολι-

10  «Η στέγασις», 3 Σεπτεμβρίου 1922. «Σώσωμεν τα μικρά», 7 Οκτωβρίου 1922.
11  «Οι 5.000 εκατομμυριούχοι ας σώσουν το 1.000.000 των προσφύγων», 8 Οκτωβρίου 1922.
12  «Και περί καλογέρων τίποτε;», 9 Οκτωβρίου 1922. «Και αι μοναί», 20 Οκτωβρίου 1922.
13  Βλ. ενδεικτικά: «Δωρεαί υπέρ των προσφύγων», 24 Σεπτεμβρίου 1922. «Μετ’ ευγνωμοσύνης, 11 

Οκτωβρίου 1922». «Μουσική κίνησις. Συναυλίαι υπέρ των προσφύγων», 12 Οκτωβρίου 1922. «Η έρευνά 
μας. Η Αμερικανική Περίθαλψις της Εγγύς Ανατολής», 16 και 17 Δεκεμβρίου 1928.

14  Βλ. ενδεικτικά «Οι πρόσφυγες της πόλεως», 10 Δεκεμβρίου 1922. «Οι πρόσφυγες Θεσ/νίκης. Το 
ζήτημα των διανομών», 13 Δεκεμβρίου 1922.

15  «Η κινδυνώδης άποψις του προσφυγικού ζητήματος», 3 Μαρτίου 1922. «Η στέγασις των προσφύ-
γων», 1 Σεπτεμβρίου 1923. 

16  «Το προσφυγικόν δάνειον», 10 Ιουλίου 1913.
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τεύματος εις την κανονικήν του τροχιάν» και στην ασύστολη εκμετάλλευση του προ-
σφυγικού κόσμου κατά τις προηγούμενες εκλογές17. 

Μία παράμετρος του προσφυγικού ζητήματος, που επισημάνθηκε για πρώτη φορά 
τον Νοέμβριο του 1922 και έκτοτε καταγγέλθηκε πολλές φορές είναι η σκανδαλώδης 
ανισότητα στην περίθαλψη των προσφύγων ανάμεσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη18. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι από πολύ νωρίς το Φως δημοσίευσε εμπεριστατωμένα 
άρθρα, όπου τονίστηκε η σοβαρότητα του ζητήματος της προσφυγικής αποκατάστα-
σης και αναλύθηκε η πολύπλευρη επίδρασή του στην πολιτική, την κοινωνική και 
την οικονομική ζωή. Σε άρθρο, που δημοσιεύθηκε την πρώτη Οκτωβρίου 1922, η 
εφημερίδα επισήμανε ότι το προσφυγικό ζήτημα ήταν περισσότερο σημαντικό από 
κάθε άλλο κοινωνικό ή οικονομικό ζήτημα. Και ο τρόπος επίλυσης του ζητήματος 
αυτού ήταν μόνο η «αντί πάσης θυσίας έντασις της οικονομικής μας ζωής… Δια να 
γίνη όμως αυτό δεν αρκεί μόνον η ενέργεια του Κράτους το οποίον αιχμάλωτον της εν 
τη πρωτευούση σαπίλας και εκμεταλλεύσεως πελαγοδρομεί διαρκώς και επιδεινώνει 
τα πράγματα… Ας δώσωμεν όλοι τα χέρια, ας ενώσωμεν τας προσπαθείας μας δια 
την ταχίστην μεταμόρφωσιν των προσφύγων που φιλοξενούμεν από θλιβερά ερείπια 
συμφοράς εις παραγωγικούς παράγοντας του τόπου μας»19. Στα μέσα Οκτωβρίου το 
έντονο ενδιαφέρον για τις εκλογές εξόργισε το Φως, που αφού ανέλυσε για άλλη 
μία φορά τη σοβαρότητα του προσφυγικού ζητήματος κατέληξε: «… Όλα αυτά τα 
ζητήματα τα οποία έπρεπε να συζητούμεν και να ξανασυζητούμεν… παραμέρισαν προ 
των ΕΚΛΟΓΩΝ. Αβάντι λα μούζικα! Εμπρός εις τον βδελυρόν χορόν της κομματικης 
ορχήστρας χορεύσατε Έλληνες…»20. 

3. 1924-1930: Η εξέλιξη της προσφυγικής αποκατάστασης μέσα από τις 
έρευνες του Φωτός

Η ύπαρξη άστεγων προσφύγων μετά την παρέλευση δύο ετών από την άφιξή 
τους και το πλήθος των θανάτων εκ ψύξεως τον χειμώνα του 1924 επιρρίφθηκαν στα 
σφάλματα και την ολιγωρία των κυβερνώντων. Τα αλλεπάλληλα άρθρα του Φωτός 
αποτελούν μνημεία συμπαράστασης προς τους παθόντες και υπονόμευσης των πολι-
τικών αντιπάλων και των προσφυγοπατέρων: «Η εγκληματική αδιαφορία, η εξωφρε-

17 «Αι προσφυγικαί διαμαρτυρίαι», 5 Ιανουαρίου 1924.
18 «Η περίθαλψις των προσφύγων», 7 Δεκεμβρίου 1922. «Τα Αμερικανικά βοηθήματα», 14 Δεκεμβρί-

ου 1922. «Κουβέρται άχρηστοι», 14 Ιανουαρίου 1923.
19 «Η σοβαρότης του προσφυγικού ζητήματος», 1 Οκτωβρίου 1922. Βλ. επίσης «Και πάλιν επί του 

προσφυγικού ζητήματος, 4 Οκτωβρίου 1922.
20 «Αι εκλογαί απέμεινον το μόνον ζήτημα», 15 Οκτωβρίου 1922.
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νική επιπολαιότης της διαχειρίσεως του ζητήματος, η χυδαία εκλογική εκμετάλλευσις 
απετέλεσαν ληξιπρόθεσμα γραμμάτια των οποίων δυστυχώς η λήξις φθάνει με τον τρο-
μερόν χειμώνα που ενέσκηψεν απειλώντας τους ατυχείς πρόσφυγας να πληρώσουν όλα 
αυτά με την ζωήν των…»21.

Τον Νοέμβριο του 1928 το Φως αποτέλεσε πομπό της απεγνωσμένης κραυγής 
των προσφύγων Ανατολικής Μακεδονίας, καθώς «… χιλιάδες αστέγων υπάρχουν ακό-
μη και μαραίνονται μέσα εις περιβάλλον αθλιότητος και ρυπαρότητος... Η φυματίωσις 
θερίζει τον ρακένδυτον αυτόν συρφετόν, και δημιουργεί νέαν Ελληνικήν γενεάν χλω-
μήν, κατεστραμμένην, ανίκανον δια κάθε εργασίαν και κάθε αντίστασιν…»22. 

Τον Ιανουάριο του 1929 το Φως επισκέφθηκε για πολλοστή φορά τον συνοικισμό 
Τούμπας και παρουσίασε με γλαφυρότητα τη διαιωνισθείσα πλήρη εξαθλίωση, την 
οικονομική καχεξία, την ηθική κατάπτωση, την άνιση μεταχείριση και την αγραμμα-
τοσύνη «ενός κόσμου… άλλοτε ευτυχισμένου», ο οποίος «σήμερα είνε καταδικασμένος 
να σαπίση μέσα στην υγρασία ή να κοκκαλιάση από το κρύο κάτω από τας παράγγας 
και τους θαλάμους της Τούμπας…»23. 

Ένα μήνα αργότερα η εφημερίδα κατήγγειλε, για άλλη μια φορά, «την αδιαφο-
ρία και την ανικανότητα της κυβερνήσεως… τα σκάνδαλα και τις καταχρήσεις… το 
ανήκουστον γεγονός… ότι μυριάδες προσφύγων ζουν υπό σκηνάς και εις άθλια παρα-
πήγματα, ενώ έπρεπε να είχανε όλοι αποκατασταθή, αφού τόσα δισεκατομμύρια εσπα-
ταλήθησαν…»24. 

Τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους η εφημερίδα διεξήγαγε μεγάλη έρευνα στους 
προσφυγικούς καταυλισμούς Δράμας, όπου συνάντησε «εικόνες απεριγράπτου αθλι-

21 «Πώς λύεται το προσφυγικόν», 3 Φεβρουαρίου 1924.
22 «Φωνή απογνώσεως», 1 Νοεμβρίου 1928. Βλ. επίσης: Δ. Πανταζίδης, «Από τας ελληνικάς αποι-

κίας. Εδοκιμάσθησαν όλαι αι ιατρικαί επισημότητες και όμως είναι ελεεινή η προσφυγική κατάστασις», 1 
Νοεμβρίου 1928.

23 «Έπειτα από οκτώ χρόνια. Εις τον συνοικισμό της Τούμπας. “Εκεί όπου εσάπιζε άλλοτε ο στρατός 
της Ελλάδος σαπίζουν σήμερον κατά χιλιάδας οι πρόσφυγες”. Μεγάλη έρευνα του Φωτός. Α΄», 5 Ιανουαρί-
ου 1929. «Εικόνες απεριγράπτου αθλιότητος. Ο συνοικισμός της Τούμπας. Άνθρωποι ζώντες εις υπόστεγα 
ακατάλληλα και δια την στέγασιν κτηνών ακόμη. Πλήρης χαλάρωσις ηθών και κίνδυνοι του μέλλοντος. Το 
μέγαρον εμπορικού επιμ/ρίου και η ειδική φορολογία. Μεγάλη έρευνα του Φωτός, Β΄», 6 Ιανουαρίου 1929. 
«Από τον παράδεισον εις την κόλασιν. Ο συνοικισμός Τούμπας και οι κάτοικοί του. Οι ξύλινοι οικίσκοι και 
η χρέωσίς των. Η οικονομική καχεξία των προσφύγων ενώ έγινε σπατάλη εκατομμυρίων. Γ΄», 8 Ιανουα-
ρίου 1929. «Οι προσφυγικοί μας συνοικισμοί. Η Τούμπα και αι ανάγκαι της. Εγκληματική παραμέλησις & 
εκμετάλλευσις. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αθλιεστάτη η κατάστασις της εκπαιδεύσεως», 10 Ιανουαρίου 
1929. «Οι προσφυγικοί μας συνοικισμοί. Αι ανάγκαι της Τούμπας, Παντελής έλλειψις φωτισμού, υδρεύσε-
ως και συγκοινωνίας. Το καθήκον του δήμου και κράτους. Στ΄», 13 Ιανουαρίου 1929.

24 «Η συγκίνησίς των», 6 Φεβρουαρίου 1929.
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ότητος… Μια κραυγή απελπισίας που σου παγώνει το αίμα μέσα στις φλέβες και σε 
κάνει να ανατριχιάζεις, ακούεται παντού: “Σώσατέ μας ή αν δεν μπορείτε σκοτώστε 
μας”…»25. 

Με δεδομένα τα πιο πάνω δεν ξενίζουν οι απόψεις πρόσφυγα, που έγραψε στο 
Φως: «Η λέξις αποκατάστασις δια τον ατυχή πρόσφυγα σημαίνει πλέον πλάνην, σημαί-
νει απάτην… είνε εντύπωσις την οποίαν απεκρυστάλλωσεν ο πρόσφυξ κατόπιν τριετούς 
δεινού εμπαιγμού… διότι αυτός… αγνοεί τα δαπανούμενα εκατομμύριά σας, κύριοι 
αρμόδιοι, εφ’ όσον αυτός ευρίσκεται ερριμένος σήμερον χαμαί ως πτώμα άψυχον… 
ζωντανόν μαρτύριον ανηκούστου αναλγησίας των ιθυνόντων» 26.  

4. Τα σκάνδαλα του Εποικισμού
Η καταγγελία και η διερεύνηση των σκανδάλων που εμφιλοχώρησαν στη δια-

δικασία της προσφυγικής αποκατάστασης ή συνδυάστηκαν με οποιοδήποτε τρόπο 
με τη διαχείριση της προσφυγικής περιουσίας αποτέλεσαν έναν άλλο τομέα ενζήλου 
δράσεως του Φωτός. Η πλειονότητα των σκανδάλων που εξετάστηκαν αφορούν στην 
Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (Ε.Α.Π.)27 αλλά η εφημερίδα δεν περιορίστη-
κε σε αυτά· στο στόχαστρο μπήκαν και άλλοι φορείς, οργανώσεις ή και άτομα. Η 
ερμηνεία για τη συγκεκριμένη σκανδαλοθηρία πρέπει να αναζητηθεί αφενός στην 
αντιβενιζελική ταυτότητα του Φωτός και αφετέρου στην δια παντός τρόπου προβαλ-
λόμενη προσφυγοφιλία του. 

25 Λ. Πανταζίδης, «Αι μεγάλαι έρευναι του Φωτός. Εις τους προσφυγικούς καταυλισμούς Δράμας. 
Η φυματίωσις, η ελονοσία και αι λοιπαί επιδημίαι μαστίζουν κυριολεκτικώς τους δυστυχείς πρόσφυγας. 
Εικόνες απεριγράπτου αθλιότητος», 1 Ιανουαρίου 1929. Του ιδίου, «Αι μεγάλαι έρευναι του Φωτός. Εις 
τους προσφυγικούς καταυλισμούς Δράμας. Η τραγική ζωή χιλιάδων προσφύγων καταδικασμένων υπό του 
κράτους εις θάνατον. Συγκατοικούν με τα γουρούνια και τα βόδια, 3 Ιανουαρίου 1929. Του ιδίου, «Αι 
μεγάλαι έρευναι του Φωτός. Εις τους προσφυγικούς καταυλισμούς Δράμας. Η τραγική ζωή χιλιάδων προ-
σφύγων. Σαπίζουν μέσα εις την υγρασίαν και την λάσπην. Η φυματίωσις κάμνει θραύσιν, 4 Ιανουαρίου 
1929. Του ιδίου, «Αι μεγάλαι έρευναι του Φωτός. Εις τους προσφυγικούς συνοικισμούς Δράμας. Η τραγική 
ζωή χιλιάδων προσφύγων. Πλήρης εγκατάλειψις και αδιαφορία του κράτους», 13 Ιανουαρίου 1929. Για 
τους προσφυγικούς συνοικισμούς Δράμας βλ. Γ. Μπακάλη, «Παραμεθόριες προφυγικές εγκαταστάσεις στο 
νομό Δράμας. Οι νέοι απόκληροι ακρίτες», Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από την τραγωδία στην εποποιΐα, 
ΕΜΣ, Αθήνα 2009, σσ. 268-279. 

26 Σωκρ. Αναγνωστίδης, «Άρθρα συνεργατών. Η αστική στέγασις», 22 Μαρτίου 1925.
27 Για την ίδρυση και την οργάνωση της Ε.Α.Π. βλ. Κοινωνία των Εθνών, Η εγκατάσταση των προ-

σφύγων στην Ελλάδα, Γενεύη 1926 (Αθήνα 1997). Βλ. επίσης Ευστ. Πελαγίδης, Προσφυγική Ελλάδα 1913-
1930. Ο πόνος και η δόξα, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 78. Ν. Ζάικος, «Το προσφυγικό πρόβλημα στην Ελλάδα. 
Η διεθνής διακαιϊκή προοπτική», Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από την τραγωδία στην εποποιΐα, ΕΜΣ, 
Αθήνα 2009, σσ. 21-47. Βλ. σσ. 39-40.  
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Χρυσή τομή για τη χρηστή διαχείριση του προσφυγικού χρήματος θα αποτελού-
σε, κατά την εφημερίδα, η σύσταση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, απαρτιζόμενης 
από πληρεξουσίους προσφύγων και εντοπίων με σκοπό την άσκηση ευρύτατου ελέγ-
χου επί των δαπανών των διαφόρων υπηρεσιών του Εποικισμού. Δύσπιστη ωστόσο 
προς την Κυβέρνηση η εφημερίδα προοικονόμησε ότι η πρόταση «θα σκοντάψη εις 
τους προθαλάμους του υπευθύνου υπουργείου» 28.

Ένα άρθρο αλλιώτικο από τα άλλα είναι ένα ευθυμογράφημα, που δημοσιεύθηκε 
τον Σεπτέμβριο του 1924 για να καυτηριάσει, με σπαρταριστό τρόπο, την πολιτική 
εκμετάλλευση πρώτα και την εγκατάλειψη ύστερα των προσφύγων: «Διαταγαί. Επι-
τάσσεται το τσιφλίκιον των Μαντζαράδων και εγκαθίστανται εν αυτώ 150 προσφυγι-
καί οικογένειαι. Εκτέλεσις… Οι πρόσφυγες κάνουν τον σταυρόν των… Θα ψηφίσω-
μεν εκείνον που θέλουν οι σωτήρες μας… Και το αποτέλεσμα… Ψηφίζουν, έρχονται 
οι σωτήρες Ιασωνίδηδες, Ποντικοί, Αλεκτοριάδηδες, Γονατάδες… και εν τέλει το παν 
λησμονείται… Η νεωτέρα διαταγή έρχεται. Το υπουργείον διατάσσει την έξωσιν των 
προσφύγων… Τα ζώα ψοφούν από δίψα. Το αυτό παθαίνουν και οι ψηφοφόροι… Το 
μάτι όλων μαυρίζει από απελπισία…»29. 

Τον Μάιο του 1925, το “φάγωμα” εντός ολίγων μηνών του προσφυγικού δανείου 
προσέφερε στο Φως το εφαλτήριο για άλλη μια επίθεση κατά του Εποικισμού: «Αι 
Υπηρεσίαι του Εποικισμου είναι η μεγάλη καταβόθρα της οικονομικής ζωής της χώρας 
μας…. Και τα μεν χρήματα εξοδεύθησαν ηρωικώς, ενώ μέγα μέρος των Προσφύγων 
μένει ακόμα άστεγον… ο δε αστικός προσφυγικός κόσμος εγκαταλειφθείς διευθύνε-
ται ολοταχώς εις τας θερμάς αγκάλας του Κομμουνισμού»30. Κατά την εφημερίδα «… 
Το φως της αληθείας πρέπει να εισδύση εις όλα τα σκοτεινά δώματα της Επιτροπής 
Αποκαταστάσεως και ο πέλεκυς της δικαιοσύνης πρέπει να καταπέση βαρύς επί των 
καταχραστών…»31. Σε άρθρο του Πληρεξουσίου Θεσσαλονίκης Ι. Πασαλίδη, που 
δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 1925, όταν η κυβέρνηση οδήγησε στο Στρατοδι-
κείο τον Διευθυντή του Εποικισμού και τους αρχιμηχανικούς με την κατηγορία της 
κατάχρησης, η Ε.Α.Π. στηλιτεύθηκε ως «αμαρτωλόν συγκρότημα», το οποίο θα προ-
σπαθούσε – ενόψει των πιο πάνω εξελίξεων – να αμαυρώσει το κύρος του ελληνικού 
κράτους στο εξωτερικό32. Η έκβαση των σκανδάλων των εποικιστικών καταχρήσεων 

28  «Η ιερότης του προσφυγικού χρήματος», 29 Ιουνίου 1924.
29  Συρανώ, «Από την ζωή. Μαλλιά κουβάρια», 2 Σεπτεμβρίου 1924.
30  «Οι πληρεξούσιοι των προσφύγων και αι ευθύναι», 28 Μαΐου 1925.
31  Ι. Πασαλίδης, «Ας πέση βαρύς ο πέλεκυς της δικαιοσύνης», 13 Ιουλίου 1925.
32  Ι. Πασαλίδης, «Το αμαρτωλόν συγκρότημα», 5 Αυγούστου 1925.
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καταγράφηκε βήμα προς βήμα στο Φως τόσο το 192533 όσο και το 192834. Οι σχε-
τικές δίκες, περιγράφηκαν λεπτομερώς και εμπλουτισμένες με καυστικά σχόλια στις 
σελίδες της εφημερίδας35.

Άλλα σκάνδαλα που καταγγέλθηκαν ή και διερευνήθηκαν είναι η περίπτωση των 
κτημάτων του Καπαντζή (το οποίο η ίδια εφημερίδα αποκάλυψε)36, η απομύζηση των 
κατοίκων του Θεοδωρόβου Κιλκίς37, τα σκάνδαλα της Περιθάλψεως Εγγύς Ανατο-
λής38, τα σκάνδαλα της Αστικής Ενώσεως Προσφύγων Κατερίνη39, οι “κομματικές 
ασέλγειες” στο ζήτημα της στέγασης των προσφύγων Θεσσαλονίκης (συνοικισμός 
του “Τέκτονος”, Καλαμαριά, Τούμπα, Χαριλάου)40, ο εμπαιγμός της φτωχολογιάς 
στην Ξηροκρήνη41 και ο εκληματικά άλογος τρόπος αντιμετώπισης των προσφύγων 

33 Βλ. ενδειτκικά «Αι ανακρίσεις δια τον Εποικισμόν. Η ενοχή του κ. Καραμάνου», 7 Ιουλίου 1925. 
«Η αναστολή του έργου της Ε. Αποκαταστάσεως. Απειλείται συνολική παραίτησις των υπαλλήλων. Απε-
καλύφθησαν και νέαι καταχρήσεις εις Καϊλάρια», 29 Ιουλίου 1925. «Η υπόθεσις δια τα εποικιστικά σκάν-
δαλα παρεπέμφθη εις το τρίτον διαρκές στρατοδικείον», 31 Ιουλίου 1925. 

34 Βλ. ενδεικτικά «Αι εποικιστικαί καταχρήσεις Κιλκίς ανέρχονται εις δέκα εκατομμύρια. Διετάχθη-
σαν αθρόαι συλλήψεις ανωτέρων εποικιστικών υπαλλήλων», 25 Αυγούστου 1928. «Εκ των αποκαλυφθέ-
ντων εποικιστικών οργίων», 27 Αυγούστου 1928. «Εις τον λαβύρινθον των εποικιστικών καταχρήσεων», 
4 Σεπτεμβρίου 1928. «Και αρχίζει η αποκάλυψις», 7 Σεπτεμβρίου 1928. «Χορός εκατομμυρίων. Πώς σπα-
ταλάται το προσφυγικόν χρήμα», 12 Σεπτεμβρίου 1928. 

35 Ι. Πασαλίδης, «Το αμαρτωλόν συγκρότημα», 5 Αυγούστου 1925.
36 «Η σκανδαλώδης υπόθεσις των κτημάτων του Καπαντζή εις βάρος του Δημοσίου και των προσφύ-

γων», 23 Ιουνίου 1925.
37 Σ. Ανθρακόπουλος, «Από τα σύνορα. Πώς εκμεταλλεύονται τους Ποντίους», 9 Αυγούστου 1925.
38 «Απεκαλύφθησαν κλοπαί ημίσεως εκατομμυρίου εις βάρος της Περιθάλψεως Εγγύς Ανατολής», 

14 Μαΐου 1926.
39 «Πώς σπαταλάται το προσφυγικόν χρήμα. Τα σκάνδαλα της Αστικής Ενώσεως Προσφύγων Κατε-

ρίνης», 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου 1928.
40 «Εκεί όπου απλούται η δυστυχία. Οι πρόσφυγες Θεσσαλονίκης και η στέγασις αυτών. Ένα φοβε-

ρόν κομματικόν σκάνδαλον. Τα τριάκοντα εκατομμύρια του Τέκτονος. Μόνον δια την Καλαμαριάν.  Απάν-
θρωπα μαρτύρια. Σκανδαλώδεις και εγκληματικαί προτιμήσεις. Φωνή εκ του τάφου. Τραγικαί εικόνες εκ 
του συνοικισμού Χαριλάου. Διάβημα των προσφύγων Τούμπας. Κομματικαί ασέλγειαι. Οι προσφυγικοί 
συνοικισμοί εν εξεγέρσει. Υπόμνημα των κατοίκων Τούμπας», 24 Νοεμβρίου 1928.

41 «Η διανομή των οικίσκων εις Ξηροκρήνην. Σκανδαλώδεις μεροληψίαι εις βάρος πτωχών προσφύ-
γων», 18 Μαΐου 1929. «Το σκάνδαλον εις Ξηροκρήνην. Οι άποροι έμειναν και πάλι άστεγοι εις τρώγλας. 
Αθρόαι και καταγγελίαι των αδικηθέντων», 19 Μαΐου 1929. «Το σκάνδαλον της Ξηροκρήνης. Θα διενερ-
γηθή νέα σύμπτυξις των εγκατασταθέντων. Τι μας καταγέλλουν οι ενδιαφερόμενοι», 20 Μαΐου 1929. «Το 
σκάνδαλον της Ξηροκρήνης. Ανεβλήθη η σκέψις περί συμπτύξεως. Ήρχισε χθες διενεργούμενος έλεγχος. 
Αι χθεσιναί σκηναί», 21 Μαΐου 1929.

Βλ. επίσης Το χρήμα των προσφύγων», 9 Αυγούστου 1928. Πρόφυξ, «Δια να μάθουν την αλήθειαν. 
Πώς ληστεύονται οι πρόσφυγες», 12 Αυγούστου 1928. Το Διοικητικό Συμβούλιον Συλλόγου Δικαιούχων 
Ανταλλαξίμων, «Οι οικοπεδοφάγοι του Δοξάτου», 19 Οκτωβρίου 1928.  Π. Καραγεβρέκης, «Απάντησις 
των γηγενών εις δημοσίευμα προσφύγων», 28 Οκτωβρίου 1928.
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του σηροτροφικού συνοικισμού Νέων Κιουπλίων42.
Πάντως, το πλέον βαρυσήμαντο – για το Φως – σκάνδαλο μετά τα σκάνδαλα της 

Ε.Α.Π. ήταν, για ευνόητους λόγους, η «λοβιτούρα των Μακεδονικών Νέων» (παράτυ-
πη αγορά ακινήτου, «αντί πινακίου φακής») εις βάρος της προσφυγικής περιουσίας. 
Το γεγονός – μάννα εξ ουρανού για το Φως – πυροδότησε τις οξύτατες μομφές της 
εφημερίδας για την εξαχρείωση της συναδέλφου και την αποτελμάτωση του βενιζελι-
σμού, διαλέξεις περί ηθικής και επιδείξεις προσφυγοφιλίας. Αξιοσημείωτη είναι και η 
– ξέχειλη από φαρμάκι – εκδήλωση της αγαλλίασης του Φωτός από την ανάνηψη του 
πεπλανημένου πλήθους: «… Σκάνδαλα ανέκυψαν και ανεπήδησαν. Εκρήξεις εγένοντο, 
που αφήκαν όπισθέν των, ατελείωτον ροήν ρυπαρότητος. Έγινεν ανακίνησις βορβόρου 
και εδόθη ευκαιρία εις το πλήθος το αμύητον… να ίδη τι περιέχει το κρατούν κόμμα και 
ποίοι είνε οι πρωταγωνισταί αυτού…»43.

5. Οι πρόσφυγες ως παράγοντας ανάπτυξης και δημογραφικής τόνωσης
Πάντως, το κεφάλαιο “προσφυγική αποκατάσταση”, όπως καταγράφηκε στο  

Φως, δεν περιέλαβε μόνο ζοφερές παραστάσεις και απέλπιδες ενέργειες. Κι αυτό δι-
ότι η εφημερίδα συνέδεσε από πολύ νωρίς την προσφυγική αποκατάσταση με πολλα-
πλά οφέλη για την Ελλάδα44. 

Απάντηση στο προσφυγικό προβλήματος που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα ήδη 
με την έλευση στη χώρα των Ποντίων και των Καυκασίων, θα αποτελούσε η εγκα-
τάστασή τους στη Μακεδονία. Ως προηγούμενο προβλήθηκε ο εποικισμός τριών χι-
λιάδων εργατικωτάτων οικογενειών Ποντίων και Καυκασίων στη Θράκη, ο οποίες, 
«όχι μόνον δεν τρώγουν από τον προϋπολογισμόν του κράτους, αλλά και συνεισφέρουν 

42 Δ. Κρεστενίτης, «Από την προσφυγικήν αθλιότητα. Το μέγα εποικιστικόν σκάνδαλον του σηρο-
τροφικού συν/σμου Νέα Κιούπλια. Αντί σηροτρόφοι αραμπατζήδες και χαμάληδες. Μεγάλη έρευνα του 
Φωτός», 25 Νοεμβρίου 1928.

43 «Οι “ημέτεροι” και αι “λοβιτούρες” των. Πώς διαρπάζεται η προσφυγική περιουσία υπό των δήθεν 
κοπτομενων υπέρ των προσφύγων. Τα σκάνδαλα των “αγόνων ακινήτων”. Η λοβιτούρα των Μακεδονικών 
Νέων. Πού έγκειται το σκάνδαλον», 11 Ιανουαρίου 1929.  «Την ιστορίαν του», 16 Ιανουαρίου 1929. Βλ. 
και τα συναφή άρθρα στις 12, 13 και 15 Ιανουαρίου 1929. 

44 Για τους στόχους, που το ελληνικό κράτος και η Ε.Α.Π. ήθελαν να εξυπηρετήσουν δια της προσφυ-
γικής αποκατάστασης βλ. Έ. Κοντογιώργη, «Αγροτικές προσφυγικές εγκαταστάσεις στη Μακεδονία: 1923-
1930», Δελτίον Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 9 (1992), σσ. 47-59. Για τις ποικίλες θετικές επιδράσεις 
της έλευσης των προσφύγων στην Ελλάδα βλ. Κ. Βεργόπουλος, «Η ελληνική οικονομία από το 1926 ως το 
1935», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ΄, Αθήνα 2000 (1978), σσ. 327-341. Βλ. σσ. 327, 331. Θ. Βερέ-
μης – Γ. Κολιόπουλος, Ελλάς. Η σύγχρονη συνέχεια, Αθήνα 2006, σσ. 543-544. Ν. Μέρτζος, «Πρόλογος», 
Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από την τραγωδία στην εποποιΐα, ΕΜΣ, Αθήνα 2009, σσ. 9-14.
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πολύτιμον συνδρομήν εις την εθνικήν οικονομίαν»45. Με τον τρόπο αυτό «εκπληρού-
μεν… στοιχειώδη υποχρέωσιν προς τα καταδιωκόμενα και διασκορπιζόμενα μέλη της 
μεγαλομάρτυρος φυλής μας». Παράλληλα συντελείται «η πύκνωσις του… ελληνικού 
πληθυσμού της Μακεδονίας και Θράκης, ας επωφθαλμιούσιν ή επιβουλεύονται αδυσώ-
πητα πολέμιοι του Ελληνικού Γένους» 46.

Στα 1927 το Φως είδε μία εθνική αναδημιουργία να συντελείται στους κάμπους 
της Μακεδονίας και της Θράκης, αναδημιουργία η οποία οφειλόταν στη φιλεργία 
των προσφύγων. Και αυτή η φιλεργία και η αναδημιουργία αντιπαραβλήθηκαν με τα 
φαιά φαινόμενα που κατέτρυχαν την ίδια στιγμή την υπόλοιπη χώρα. Σύμφωνα με 
την εφημερίδα οι επισκέπτες της περιοχής «θα βρεθούν μέσα εις έν λουτρό υπερτάτης 
εθνικής αισιοδοξίας. Και η αισιοδοξία αύτη δεν θα είνε δημιούργημα αρλουμπολογίας 
πατριδοκαπήλων, σπιρουνίσματος σπαθοφόρων, ρητορικής δικολάβων και κάθε άλλης 
ενδείξεως της εκμεταλλεύσεως που λυμαίνεται τον τόπον μας… Και η δύναμις του προ-
σφυγικού θαύματος ολοέν κι’ εντείνεται…»47.

Η εμμονή του Φωτός στην ηθική επίδραση των προσφύγων είναι μία στάση ανα-
μενόμενη για μία εφημερίδα που στα 1928 εξεγέρθηκε κατά της «ανηκούστου θεω-
ρίας» της ύπαρξης σερβικής μειονότητας στην Μακεδονία και ένα χρόνο αργότερα 
αρνήθηκε την ύπαρξη οποιασδήποτε μειονότητας στην Ελλάδα48. Είναι μία στάση 
απολύτως κατανοητή για ένα δημοσιογραφικό όργανο που διεξήγαγε επανειλημμένα 
μελέτες για να προβάλει την ελληνικότητα μίας χώρας όπου «οργιάζουν αι ξέναι προ-
παγάνδες» θεωρώντας καθήκον και υποχρέωσή του «την καταπολέμησιν του εθνικού 
τούτου κακού» 49.

6. Γηγενείς και πρόσφυγες
Στο σημείο αυτό οφείλουμε να εξετάσουμε ένα θέμα, το οποίο προβλήθηκε έντο-

να στο Φως και η δυναμική του οποίου, που εκδηλώθηκε με την έλευση των προ-
σφύγων, επέδρασε καταλυτικά στη διαμόρφωση της οικονομικής, κοινωνικής και 
πολιτικής ζωής της Ελλάδας για δύο και πλέον δεκαετίες. Το θέμα αυτό δεν είναι 

45 Σ. Τριανταφυλλίδης, «Ο Εποικισμός και τα 12 εκατομμύρια», 11 Ιουνίου 1922.
46 «Ο Εποικισμός των προσφύγων και ο κ. Στάης», 1 Ιουλίου 1922. «Το προσφυγικόν δάνειον», 10 

Ιουλίου 1923. «Οικονομολογικά ζητήματα. Η έγκρισις του προσφυγικού δανείου», 13 Ιουλίου 1923.
47 Τ. Οικ., «Η επιτελουμένη εθνική αναδημιουργία εις τους κάμπους Μακεδονίας και Θράκης. Η 

φιλεργία των προσφύγων θαυματουργός», 5 Οκτωβρίου 1927.
48 Για τα μειονοτικά ζητήματα στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου βλ. Λ. Διβάνη, Ελλάδα και μειονότη-

τες, Αθήνα 1999.  
49 Σ. Αναγνωστίδης, «Άρθρα συνεργατών. Η αστική στέγασις», 22 Μαρτίου 1925.
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άλλο από τις σχέσεις γηγενών και προσφύγων50, όπως προβλήθηκαν στα φύλλα μίας 
αντιβενιζελικής εφημερίδας, που ως επί το πλείστο προέβαλλε τη γραμμή της συμφι-
λίωσης και της ενότητας. 

Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 1922 παρατηρούμε ότι το Φως προσπάθησε να βρει 
και να επιδείξει τη χρυσή τομή ανάμεσα στη διαφύλαξη των συμφερόντων των γη-
γενών και την περίθαλψη των προσφύγων. Συνεπώς ενώ πρότεινε την αποφασιστική 
εκκένωση δημοσίων οικημάτων για τη στέγαση των προσφύγων παράλληλα επισή-
μανε ότι δεν θα έπρεπε να ριφθούν στους δρόμους οι υφιστάμενοι ένοικοι51. Εξάλλου 
στα 1928 το Φως θα υποστήριζε την ισότιμη αντιμετώπιση γηγενών πολεμοπαθών 
και προσφύγων, εφόσον «Από ολοκλήρους κωμοπόλεις δεν υπάρχουν παρά τα ερείπια 
και πολλοί γηγενείς έχουν μεταβληθή εις τρωγλοδύτας…»52.    

Όπως υποστηρίχθηκε σε μεγάλο αριθμό άρθρων του Φωτός, η ανάπτυξη αγαθών 
σχέσεων μεταξύ γηγενών και προσφύγων αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για 
την πρόοδο και την ανόρθωση της πατρίδας53. Η ευθύνη για τις προστριβές επιρρί-
φθηκε κυρίως στην κυβέρνηση, τον Εποικισμό και τους προσφυγοπατέρες54. Ο δρό-
μος προς την απαραίτητη ομόνοια περνούσε αφενός μέσα από την κατανόηση του 
αμοιβαίου συμφέροντος και αφετέρου μέσα από την αμερόληπτη κυβερνητική πολι-
τική55. Τον Απρίλιο του 1925 ο δικηγόρος Σ. Τριανταφυλλίδης έγραψε σε άρθρο του 
ότι «… Το Προσφυγικόν ζήτημα δεν είνε οικογενειακή τις υπόθεσις των Προσφύγων. 
Είναι ζήτημα κατ’ εξοχήν εθνικόν… Οι πρόσφυγες δεν πρέπει ν’ απομακρύνωσιν αυτό 
από τον πανελλήνιον χαρακτήρα, τον οποίον φέρει…»56.

Όταν, στα 1925, ενόψει των πρώτων δημοτικών εκλογών57, διατυπώθηκε η θέση 
για την εκλογή γηγενούς υποψηφίου το Φως προέβαλε, σε ένα πύρινο άρθρο του, την 
ενότητα και την ισότητα όλων: «Όχι απλώς ατυχής αλλά και άστοχος από πολιτικής 
απόψεως υπήρξεν η θεωρία του κ. Μεταξά περί ΓΗΓΕΝΟΥΣ υποψηφίου… Και εν τίνι 
δικαιώματι γίνεται πλέον η απαισία και αντεθνική διάκρισις, διάκρισις την οποίαν εφηύ-
ρον οι Βούλγαροι, των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων όταν καθ’ όλην τν Μακεδονικήν γην 

50 G. Mavrogordatos, Stillborn Republic. Social Coalitions and Party Strategies in Greece 1922-1936, 
Berkley 1983, σσ. 401-403.  

51 «Παν μέτρον άριστον», 30 Σεπτεμβρίου 1922.
52 «Και οι γηγενείς», 3 Σεπτεμβρίου 1928.
53 «Ο προσφυγικός χαιρετισμός», 14 Σεπτεμβρίου 1923.
54 «Αι σχέσεις προσφύγων και εντοπίων», 11 Σεπτεμβρίου 1923. Σ. Ανθρακόπουλος, «Από τα σύνο-

ρα. Πώς εκμεταλλεύονται τους Ποντίους», 9 Αυγούστου  1925.
55 «Αι προστριβαί προσφύγων και εντοπίων», 22 Σεπτεμβρίου 1923.
56 Σ. Τριανταφυλλίδης, «Επί των προσφυγικών διαμαρτυριών», 14 Απριλίου 1925.
57 Π. Δ. Μπεσλεμές, Δήμος Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 1912-1962, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 94.
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τα οστά των Ελληνοπαίδων, της Παλαιάς Ελλάδος και των προσφύγων εθελοντών είνε 
σκορπισμένα κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους;… Και ας συσπειρωθούν όλοι αυτοί οι 
Έλληνες δημόται Θεσσαλονίκης περί το πρόσωπον… το καταλληλότερον δια να εξυπηρε-
τήση τα συμφέροντα του Δήμου… και αδιαφορήσουν προς την γνώμην του κ. Μεταξά περί 
γηγενούς υποψηφίου, διότι γηγενείς είνε οι τσίτσικες και οι βάτραχοι…»58. 

 Στα τέλη του 1928 η διένεξη γηγενών και προσφύγων οδήγησε στη σύσταση 
συλλόγων γηγενών. Η θέση που έλαβε η εφημερίδα απέναντι στην ίδρυση Συλλό-
γου Γηγενών στη Δράμα αποτέλεσε απόρροια της συμφιλιωτικής (με κλίση πλέον 
προς την πλευρά των γηγενών) και αντιβενιζελικής πολιτικής της. Σύμφωνα λοιπόν 
με τον αρθρογράφο «οι κατά τόπους Σύλλογοι Γηγενών δεν ιδρύθησαν δια να καταπο-
λεμήσουν τα προσφυγικά συμφέροντα… ιδρύθησαν δια να προσπίσουν των γηγενών τα 
συμφέροντα… Και αι διαφοραί των δεν είνε με τους πρόσφυγας· είνε με το Κράτος. Οι 
προσφυγικοί Σύλλογοι ζητούν εξίσωσιν και δικαιοσύνην»59.   

Τον Απρίλιο του 1929 οι γερουσιαστικές εκλογές σημαδεύτηκαν από την απαίτη-
ση των προσφύγων για την άμεση καταβολή αποζημιώσεων και την απειλή των προ-
σφυγικών οργανώσεων για αποχή. Σε γενικές γραμμές τις παραμονές των εκλογών 
το Φως βρέθηκε να υποστηρίζει τα αιτήματα των προσφύγων και κυρίως την απο-
δέσμευσή τους από τον Κρητικό πολιτικό60. Τις ίδιες μέρες δημοσιεύθηκε στο Φως 
«Προκήρυξις Εκτελεστικής Επιτροπής Προσφυγικού Αγώνος», η οποία καλούσε τους 
πρόσφυγες σε αποχή από τις εκλογές ως διαμαρτυρία προς τον Βενιζέλο61. Η νίκη των 
Βενιζελικών στις εκλογές της 21ης  Απριλίου προκάλεσε την απογοήτευση του Φωτός, 
που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι: «Οι πρόσφυγες συνεκινήθησαν και εψήφισαν τον 
πρωθυπουργόν με την μυστηριώδη ευγνωμοσύνην του δερομένου, ο οποίος ευλογεί την 
χείρα του δέροντος και αναγνωρίζει εις αυτόν επιβολήν και δύναμιν…»62. 

Τον Ιούνιο του 1929 η πρόταση των Φιλελευθέρων για διαχωρισμό των προσφυ-
γικών συνοικισμών από την πόλη και δημιουργία χωριστών κοινοτήτων ερμηνεύθηκε 
από το Φως ως συνέπεια της ρήξεως των Βενιζελικών με τους πρόσφυγες και του 
συνακόλουθου φόβου των πρώτων: «Γνωρίζουν ότι… οι συνοικισμοί  είνε κέντρα κατ’ 
εξοχήν ευδημαγώγητα… όπου θα επικρατήσουν τα αριστερά στοιχεία, που θα προκαλέ-
σουν εξεγέρσεις μέσα εις ένα πλήθος πτωχών και εγκαταλελειμμένων», διαδραματίζο-

58 «Γηγενείς και ξένοι», 8 Οκτωβρίου 1925.
59 «Σύλλογοι γηγενών», 10 Δεκεμβρίου 1928.
60 «Η διαφορά των», 15 Απριλίου 1929.
61 Η Εκτελεστική Επιτροπή του Προσφυγικού Αγώνος, «Προκήρυξις Εκτελεστικής Επιτροπής Προ-

σφυγικού Αγώνος», 18 Απριλίου 1929.
62 «Η επιτυχία των», 23 Απριλίου 1929.
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ντας έτσι «τον ρόλον, τον οποίον έπαιξαν εις τας θυελλωδεστέρας εποχάς της ιστορίας 
τα προάστεια των Παρισίων». Και κατέληξε, με ύφος Κασσάνδρας, ο αρθρογράφος: 
«Έκαστος δε φαντάζεται εις ποίαν κατάπτωσιν θα περιέλθουν οι συνοικισμοί… οι οποί-
οι θα μαρανθούν και θα καταστραφούν ευθύς ως αποτελέσουν ιδίας κοινότητας»63. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι στα 1929 το Φως διέκρινε δύο κατηγο-
ρίες προσφύγων: εκείνους που δια της κοινωνικής ανόδου και του πλούτου εκφυλί-
στηκαν και εκείνους, τους πένωντες και εγκαταλειμμένους, που διατηρούσαν ανόθευ-
τη την προσφυγική τους ιδιότητα. Ανάμεσα στους τελευταίους, που αποτελούσαν και 
την πλειονότητα, «… Ήδη γίνονται συσκέψεις, συνέρχονται επιτροπαί, οργανούνται 
συλλαλητήρια… Και είναι αι εκδηλώσεις αυταί η πρώτη απαρχή της δυσαρεσκείας και 
η πρώτη απόφασις από τον φανατισμόν, ο οποίος συσκοτίζει το λογικόν και φονεύει 
την κρίσιν»64.

Στις δημοτικές εκλογές του 1929 το Φως υποστήριξε τον Μηνά Πατρίκιο. Μάλι-
στα στις 28 Ιουλίου ο εκδότης της εφημερίδας Δ. Ρίζος εκφώνησε λόγο υπέρ της υπο-
ψηφιότητος του κ. Πατρίκιου σε συγκέντρωση της Αριστερής Παρατάξεως65. Εκείνο 
που μας προξενεί εντύπωση ενόψει των δημοτικών εκλογών του 1929 είναι, πέρα από 
την αριστερή παλινδρόμηση του Φωτός η συγκλονιστική υπεράσπιση του ζητήματος 
της ενότητας του γηγενούς και του προσφυγικού στοιχείου: «Έθεσε, λοιπόν, ζήτημα 
γηγενισμού, ο Ταχυδρόμος… Επιδιώκει να δημιουργήση πνεύμα γηγενισμού, φιλοεβρα-
ϊσμού και αντιπροσφυγισμου. Κατάπληκτοι και ημείς, οφείλομεν να ομολογήσωμεν ότι 
χρειάζεται πώρωσις και εκφυλισμός δια να φθάση κανείς εις τοιούτον ηθικόν και αντε-
θνικόν κατήφορον» 66. 

Τον Οκτώβριο του 1930, στον απόηχο ακόμα του Συμφώνου Φιλίας και ενόψει 
τον δημοτικών εκλογών του Δεκεμβρίου το Φως θα τόνιζε για άλλη μια φορά: «…Δεν 
υπάρχουν δι’ ημάς γηγενείς και πρόσφυγες… Και πάντοτε οι Φιλελεύθεροι εχρησιμοποί-
ησαν τους πρόσφυγας ως εκλογικόν υλικόν… Εκ μέρους των καταχθονίων αποστολών 
οίτινες περιήρχοντο του συνοικισμούς και την ύπαιθρον, οι γηγενείς παριστάνουντο ως 
καννίβαλοι, έτοιμοι… να πυρπολήσουν τα φτωχικά σπίτια των προσφύγων και να στεί-
λουν αυτούς ως ποίμνιον επί σφαγήν, εις την χώραν όπου κορυβαντιούν οι δήμιοι του 
Κεμάλ… Η προπαγάνδα εισέδυσε και εκαρποφόρησεν… Και τα χρόνια επέρασαν και οι 

63 «Οι Φιλελεύθεροι και οι πρόσφυγες», 25 Ιουνίου 1929.
64 «Η θέσις των προσφύγων», 29 Ιουνίου 1929.
65 «Ο υποψήφιος της Αριστεράς κ. Πατρίκιος εσπατάλησεν και θα σπαταλά δια τας ανάγκας του 

λαού». 27 Ιουλίου 1929. Βλ. επίσης «Ανεπίληπτος, μετά τας συκοφαντίας και τας αθλιότητας», 2 Αυγού-
στου  1929.

66 «Με τους Εβραίους εναντίον των προσφύγων», 13 Αυγούστου  1929.
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παλαιοί φραγμοί έπεσαν και οι παλαιοί ενθουσιασμοί εξητμίσθησαν. Κατά την μεγίστην 
αυτών πλειοψηφίαν οι πρόσφυγες επέτυχον την κομματικήν αυτών χειραφέτησιν…»67.

7. Το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας του 1930
Το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας του 1930, το οποίο σή-

μανε την οριστική απαγκίστρωση των προσφύγων από τον Βενιζέλο, καταγγέλθηκε 
δριμύτατα – ή από μία άλλη οπτική πανηγυρίστηκε έξαλλα – από το Φως68. Κατά το 
διάστημα που ακολούθησε την υπογραφή και επικύρωσή του δημοσιεύτηκαν στην 
εφημερίδα πλήθος άρθρα όπου προβλήθηκαν το εθνικό όνειδος, η οικονομική ζημία 
και το ξεπούλημα των προσφύγων. Παράλληλα το Φως δεν παρέλειψε να περιγράψει 
την προσφυγική οργή κατά του Βενιζέλου όπως αυτή εκδηλώθηκε με συλλαλητήρια, 
διακηρύξεις και επιστολές69.

Σε συγκλονιστικό άρθρο, που δημοσιεύθηκε στις 3 Ιουλίου 1930 καυτηριάστηκαν 
με τον πλέον οξύ τρόπο οι ενέργειες του πρωθυπουργού και η πολιτική της Αποκατά-
στασης: «Το ποδοβολητό των αλόγων του Ασιάτη κατακτητή αντηχεί ακόμη εις τα ώτα 
των Ελλήνων και οι ανίκανοι ιδιοτελείς αντιπρόσωποι ενός δυστυχισμένου κόσμου ψη-
φίζουν αδιαμαρτύρητα την καταδίκη του… Και… τα βουρκωμένα μάτια της Μικρασιά-
τισσας γιαγιάς δεν θα μπορέσουν να κρατηθούν. Και τα πεινασμένα ορφανά εγγονάκια 
της… θα ρωτήσουν με τρόμο!! – Γιαγιά γιατί κλαις; Μήπως για το χωροφύλακα που 
ήρθε το πρωί και είπε πως θα μας πετάξη στο δρόμο αν δεν πληρώσουμε το νοίκι στην 
Αποκατάσταση; Μα τότε πούναι τ’ αμπέλια, τα σπήτια και τα καλά μας που ένας άλλος 
πατέρας καλός σαν εκείνον που μας έσφαξαν οι Τούρκοι θα φρόντιζε, καθώς μας έλε-
γες, και για κείνα και για μας; – Μα παιδιά μου! Αυτός ήταν πατρυιός!! Και τα σπήτια 
μας και τ’ αμπέλια μας και τα καλά μας, άλλα έδωσε στον Τούρκο και άλλα εκράτησεν 
αυτός!! Και αφού έπνιξε όλο το είναι και το δίκηο μας δεν χόρτασε… λέει πως του 
χρωστάμε!! Αυτά ζητεί ο χωροφύλακας…»70.

Η απογοήτευση των προσφύγων και η κατακρήμνιση του ειδώλου του αρχηγού 
αποτυπώθηκαν γλαφυρότερα σε άρθρο του Κασ. Κυριακίδη: «Αντί όλων των προσ-

67 «Το κήρυγμα», 23 Οκτωβρίου 1930.
68 Για το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο βλ. Ιφ. Αναστασιάδου, Ο Ελ. Βενιζέλος και το ελληνοτουρκικό 

σύμφωνο φιλίας, Αθήνα 1982.
69 «Η προσφυγ. άποψις επί της Ελληνοτουρκικής. Η κυβέρνησις διχάζει τον λαόν και ωθεί τον τόπον 

εις νέας περιπετείας», 7 Ιουλίου 1930. «Το κόμμα των Φιλελευθέρων και η προσφυγική εξέγερσις», 16 
Ιουλίου 1930. «Χήραι και ορφανά», 28 Οκτωβρίου 1928. 

70 Δ. Βαρθολομαίος, «Ο νέος Ανταλκίδας», 2 Ιουλίου 1930. Βλ. επίσης Ευρ. Ρήγας, «Η συγκέντρωσις 
της Τούμπας και ο κυβερνητικός τύπος. Τι λέγουν οι πρόσφυγες», 15/71930.
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δοκιών μας τούτων και της προεκλογικώς δοθείσης παρ’ αυτού υποσχέσεως ότι θα 
μας κάμη αγνώριστον την Ελλάδα ο κ. Βενιζέλος μεγαλουργών την φοράν ταύτην κατά 
τρόπον Ηροστράτιον επροτίμησε να παραδώση ταύτην δεμένη χειροπόδαρα εις τους 
Τούρκους…»71. 

Όταν οι βενιζελικές εφημερίδες κατήγγειλαν τις ενέργειες των προσφύγων βου-
λευτών που στράφηκαν κατά του Βενιζέλου72 το Φως ανέλαβε την υπεράσπισή τους 
η οποία εξελίχθηκε σε καταγγελία του Συμφώνου και κυρίως του βενιζελισμού73. Και 
όταν τον Οκτώβριο του 1930 ο Βενιζέλος μετέβη στην Άγκυρα το Φως κατευόδωσε 
τον «μετανοημένο μεγαλοϊδεάτη» με ένα άρθρο ξέχειλο από οργή74.

Συμπεράσματα

Μέσα από τη μελέτη του ζητήματος της αποκατάστασης των προσφύγων όπως 
παρουσιάσθηκε στην εφημερίδα Φως της Θεσσαλονίκης, καταλήγουμε σε ορισμένα 
ουσιαστικά συμπεράσματα. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι δύο είναι βασικοί πυλώνες, επί 
των οποίων εδράστηκε η αρθρογραφία της εφημερίδας: η θλίψη και η συμπάθεια για 
το δράμα ενός ολόκληρου κόσμου που έπρεπε να βρει στέγη και να ορθοποδήσει και 
η διακαής επιθυμία για πολιτική χειραφέτηση (= χειραγώγηση) αυτού του κόσμου. Ο 
ατέρμονος διάλογος ανάμεσα στις δύο αυτές συνιστώσες δημιούργησε ένα αξεδιάλυ-
το πλέγμα, όπου ο ωφελιμισμός συναντούσε τον ανθρωπισμό και ο κυνισμός την ευ-
αισθησία. Με αυτά τα δεδομένα οποιαδήποτε απόπειρα διαχωρισμού των άρθρων σε 
“ωφελιμιστικά” και “ανθρωπιστικά”, “απολύτως ρεαλιστικά” και “απολύτως χαλκευ-
μένα” θα απέβαινε πιστεύουμε ατελέσφορη. Η μόνη ασφαλής διαπίστωση στην οποία 
μπορούμε να προβούμε είναι η προοδευτική επισκίαση της ανθρωπιστικής πλευράς 
από την ωφελιμιστική. Στο λυκαυγές της δεκαετίας του 1930, καθώς η προσφυγική 
αποκατάσταση προχωρούσε, παρόλες της παλινωδίες και τις παλινδρομήσεις, κύριο 
ζήτημα για μια σφόδρα αντιβενιζελική εφημερίδα παρέμενε η απαγκίστρωση των 
προσφύγων από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Το πλέον αξιοσημείωτο στην περίπτωση 
αυτή είναι ότι το τελευταίο ζήτημα βρήκε, δια του Ελληνοτουρκικού Συμφώνου Φι-
λίας, την λύση του πολύ νωρίτερα από το πρώτο.

71 Κ. Φ. Κυριακίδης, «Τα βαθύτερα αίτια της παμπροσφυγικής εξεγέρσεως», 4 Αυγούστου  1930. 
72 Γ. Ν. Λαμψίδης, «Η ανταλλάξιμη περιουσία και η περιπέτειά της», Πρακτικά Α΄ Παγκοσμίου Ποντι-

ακού Συνεδρίου, (Θεσσαλονίκη 1986), σσ. 265-270. Βλ. σ. 266.
73 «Η προσφυγική βάσις», 26 Ιουλίου 1930.  «Ο κ. Τσιγμέδογλου, τα Μακεδονικά Νέα και οι πρόσφυ-

γες», 27 Ιουλίου 1930. «Αντιβενιζελικοί πρόσφυγες», 29 Ιουλίου 1930.
74 Κ. Φ. Κυριακίδης, «Οι νεκροί μας θα αναστηθούν και θα τον λιθοβολήσουν», 26 Οκτωβρίου 1930. 

Βλ. επίσης «Αι αντιλήψεις και αι μέθοδοι των δύο δικτατόρων», 7 Αυγούστου 1930.
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Soritia Vassiliou

Summary
The purpose of this paper is to examine the attitude of the anti venizelist paper of 

Thessaloniki, Fos, towards the refugee settlement in Greece between 1922, when after 
the collapse of Asia Minor front Greece received a huge wave of refugees, and 1930, 
when the Greek-Turkish Treaty of Friendship, Neutrality and Arbitration placed the 
refugee question on a new base.

In this context, we present, at first, the reaction of Fos to the questions that arose 
by the arrival of refugees in Greece. Then, we examine, always through the mirror 
of the newspaper, the process of the refugee settlement, the scandals of the local 
branches of the Refugee Settlement Committee (EAP), the importance of the refugees 
as a stimulant factor of population and growth, the relationship between natives and 
refugees and the Greek-Turkish Friendship Treaty of 1930.

The Fos attitude towards the new-comers from Asia Minor, Pontus and Thrace 
was determined by two "axioms"; the sympathy for their tragedy and the thirst for 
the their manipulation as political force. Undeniably, Fos embraced the refugees with 
compassion, was interested in their problems and promoted their interests. During the 
period 1922-1930, the newspaper conducted numerous investigations on the welfare of 
refugees and the process of settlement. Indeed Fos, unlike the most of the anti-Venizelist 
newspapers, supported refugees' integration into the Greek society and emphasized 
importance of the unity of indigenous population and refugees for the regeneration of 
Greece. Fos denounced repeatedly the action of prosfygopateres, revealed scandals 
of depredation of the refugee property, declared the 'sanctity' of the refugee money, 
interviewed politicians, published articles of known and unknown refugees, brought 
the pulse of the refugee conferences to the readers. Being an antivenizelist newspaper, 
Fos firmly petitioned the political emancipation of the refugees from the venizelist 
party. In a second level analysis, it seems that the newspaper undertook the role of the 
political "teacher" of the new Greek citizens.

The importance of the study of Fos must be searched within the context of the 
catalytic, social and political role of the daily press in the diffusion of information 
and the formation of opinions. Surely, a newspaper does not aim to the faithful 
representation of the historical reality, because then as well as today, its stance was 
determined by a complex of ideology and interests. However, this study brings to the 
current scholars the pulse of a fluid world, a world in motion, as Greece was in the 
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third decade of the twentieth century. And certainly criterion for the choice of Fos was 
the unique - perhaps - intensity, with which is reflected this fluidity.



Κυριάκος Στ. Χατζηκυριακίδης

Όψεις της σωματειακής οργάνωσης του Ποντιακού Ελληνισμού 
στην Ελλάδα. Το παράδειγμα του Συλλόγου 

«ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ-ΚΟΜΝΗΝΟΙ» Καλλιθέας Αττικής





Το παρόν άρθρο αποτελεί θεματικά τη συνέχιση -για την ακρίβεια μια πρώτη προ-
σπάθεια συνέχισης- των σπουδαίων εργασιών της αείμνηστης Κυριακής Μαμώνη. Η 
άξια εκείνη ερευνήτρια μέσα από την πρωτογενή έρευνα που πραγματοποίησε- συ-
μπαραστάτη της είχε τα τελευταία χρόνια και την κα Λήδα Ιστικοπούλου- κατάφερε 
να «χαρτογραφήσει» την πολύτιμη για την ανάπτυξη όλου του Ελληνισμού της Ανα-
τολής συλλογική οργάνωση είτε στα μεγάλα εμπορικά-αστικά κέντρα, όπως τη Σμύρ-
νη, την Κωνσταντινούπολη, την Τραπεζούντα, την Καισάρεια και αλλού, είτε στις 
μικρότερες πόλεις και τα χωριά των παραλίων και της ενδοχώρας της μικρασιατικής 
γης.1 Δε θα μπορούσαν όλα τα παραπάνω να εξηγηθούν καλύτερα παρά μόνο μέσα 
από τις ίδιες τις αράδες που έγραψε η Κυριακή Μαμώνη σε ένα από τα τελευταία 
της σχετικά άρθρα: «Η σωματειακή οργάνωση του (ποντιακού) ελληνισμού αφενός 
μεν ενδυνάμωσε τους συνεκτικούς αρμούς (γλώσσα, παιδεία, θρησκεία) που χαρακτη-
ρίζουν τις προηγμένες κοινωνικές ομάδες. Αφετέρου, προσέδωσε στα επιτεύγματα και 
στις προσπάθειές της τον τύπο της ευγένειας και της ανθρωπιάς».2 Σκοπός μας είναι, 
λοιπόν, να «πάρουμε τη σκυτάλη» από τη μεγάλη ερευνήτρια· να παρακολουθήσουμε 
τους Ρωμιούς, τους Έλληνες του Πόντου, αμέσως μετά την «Έξοδο» του 1922. 

Ερχόμενοι οι πρόσφυγες στην Ελλάδα συνέχισαν την παράδοση της συλλογικής 
οργάνωσης, παράδοση που είχε ξεκινήσει αρχικά ως συντεχνιακή περισσότερο στις 
αρχές του 19ου αι. και εξελίχθηκε σε μία πλούσια δράση (εθνική, κοινωνική και πο-
λιτιστική) στα τέλη του ίδιου αιώνα και κυρίως στις αρχές του 20ού αι. (θυμίζουμε το 
σύλλογο «Ξενοφών» των τελειοφοίτων και αποφοίτων του Φροντιστηρίου Τραπεζού-
ντος, τον Κεντρικό Εθνικό Σύλλογο ο Περικλής και τον Αθλητικό Σύλλογο «Άτλας» 
Αμισού, τον Ελληνικό Σύλλογο «η Αναγέννησις» Κοτυώρων, τον Ελληνικό Αθλητικό 
Σύλλογο «Πόντος» των μαθητών του Κολλεγίου Ανατόλια Μερζιφούντος κ.λπ.)· δρά-
σεις που σαφώς μαρτυρούν προηγμένες μορφές πνευματικού και κοινωνικού βίου. 
Αυτή τη σωματειακή πολιτεία και ένταξή τους, οι πρόσφυγες, εν προκειμένω οι Έλ-

1 Κυρ. Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία Α΄», Δελτίον της Ιστορι-
κής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 26 (1983), σ. 63-114 και της ίδιας, «Σωματειακή οργάνωση 
του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία Β΄ Σύλλογοι της Ιωνίας», Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εται-
ρείας της Ελλάδος, 28 (1985), σ. 34-166.   

2 Κυρ. Μαμώνη, «Κοινοτική και Σωματειακή οργάνωση», Ιστορικά Ελευθεροτυπίας, 109 (2001), 19. 
Περισσότερα για τη σωματειακή οργάνωση του Ελληνισμού στον Πόντο, βλ. στο άρθρο της ίδιας, «Σω-
ματειακή οργάνωση του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία. Γ΄ Σύλλογοι Καππαδοκίας και Πόντου», Δελτίο 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 6 (1986-1987), σ. 155-225.
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ληνες του Πόντου, την προσάρμοσαν στα νέα δεδομένα που δημιούργησε τότε η βί-
αιη εγκατάλειψη των πατρογονικών εδαφών και η εγκατάστασή τους στον ελλαδικό 
χώρο.

Η εν λόγω έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μέσα από τη μελέτη έντυπων 
πηγών (καταστατικά, λογοδοσίες, επετηρίδες, ημερήσιος και περιοδικός Τύπος, βι-
βλιογραφία κ.ά.) καθώς και των αρχειακών (πρακτικά συνελεύσεων διοικητικών 
συμβουλίων, αρχεία συλλόγων κ.λπ.) μπορούμε, ωστόσο, να κάνουμε κάποιες γενι-
κές διαπιστώσεις για τα χαρακτηριστικά της συλλογικής οργάνωσης του Ποντιακού 
Ελληνισμού στην Ελλάδα μετά το 1922, χαρακτηριστικά που άλλοτε συνυπάρχουν 
και άλλοτε όχι. Χαρακτηριστικά που αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου και τις 
απαιτήσεις της κάθε εποχής. Έτσι, από τα πρώτα κιόλας χρόνια μετά την ανταλλαγή 
των πληθυσμών τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα της εποχής (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσ-
σαλονίκη), όσο και στην περιφέρεια με έμφαση στη Μακεδονία, όπου εγκαθίσταται η 
πλειοψηφία των προσφύγων, οι Έλληνες του Πόντου ιδρύουν συλλόγους: 

α) ως συνέχεια εκείνων που λειτουργούσαν στις πόλεις και τα χωριά του Πόντου. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε: 1. το περίφημο, μακροβιότερο και δη γυναικείο σωματείο 
Μέριμνα Ποντίων Κυριών, το οποίο ιδρυμένο το 1904 στην Τραπεζούντα συνεχίζει 
αδιάλειπτα το εθνικό, φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο του στη Θεσσαλονίκη μέχρι 
και σήμερα,3 2. η Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης Κρωμναίων (1869) που επανασυστή-
θηκε το 1964 στην Καλαμαριά, κ.ά.,

β) σε ανάμνηση της γενέτειρας-ιδιαίτερης πατρίδας: όπως ο Σύλλογος Σανταίων 
Θεσσαλονίκης «Η Επτάκωμος Σάντα», η Ένωση Ποντίων Ματσούκας, ο Σύλλογος 
Παφραίων Σιντικής «η Πάφρα» κ.ά., 

γ) για λόγους φιλανθρωπικούς-κοινωνικούς (επίλυση προσφυγικού ζητήματος, 
αποκατάσταση προσφύγων, συσσίτια  και φιλοξενία απόρων παίδων στην περίοδο 
της Κατοχής και του Εμφυλίου, στέγαση φοιτητών και φοιτητριών στη δεκαετία του 
1960-1970 κ.λπ.), π.χ. η «Ένωσις Τραπεζουντίων» Αθηνών (τέλη δεκαετίας 1920), ο 
Σύλλογος Ποντίων Καλλιθέας Αττικής «Η Πρόοδος» (1925), κ.ά.,

δ) για λόγους πνευματικούς-εκπαιδευτικούς. Εξέχουσα θέση έχει η Επιτροπή Πο-
ντιακών Μελετών, η οποία ιδρυμένη το 1927 από μεγάλες προσωπικότητες του Πο-
ντιακού Ελληνισμού, όπως το μητροπολίτη Τραπεζούντος και κατοπινό Αρχιεπίσκο-
πο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χρύσανθο Φιλιππίδη, το Θεοφ. Θεοφυλάκτου, τον 
Άνθ. Παπαδόπουλο, τον Χρυσ. Μυρίδη κ.ά., έθεσε σαφή στόχο της «την περισυλλογή, 
μελέτη και δημοσίευση γλωσσικού, λαογραφικού και ιστορικού υλικού του Πόντου», 

3  Κυρ. Χατζηκυριακίδης, Μέριμνα Ποντίων Κυριών. 100 Χρόνια Προσφοράς, Θεσσαλονίκη 2004.
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κυρίως μέσα από το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «Αρχείον Πόντου».4 Θα μπο-
ρούσαμε, αναντίρρητα, να προσθέσουμε στην κατηγορία αυτή και την Εύξεινο Λέσχη 
Θεσσαλονίκης, από τα παλαιότερα σωματεία στη Θεσσαλονίκη (1933) με σπουδαία 
πνευματική δράση κυρίως στις δεκαετίες 1940, 1950 και 1960, 

ε) για την ανιστόρηση ιερών μονών-προσκυνημάτων του Πόντου. Χαρακτηριστι-
κές είναι οι περιπτώσεις των Σωματείων: Παναγία Σουμελά Θεσσαλονίκης (1951) 
που ανιστόρησε τη Μονή της Σουμελά στην Καστανιά Βερμίου,5 Άγ. Γεώργιος Πε-
ριστερεώτας Θεσσαλονίκης (1965) που ανιστόρησε την ιστορική ομώνυμη μονή στο 
Ροδοχώρι Ναούσης στους πρόποδες του Βερμίου,6

στ) για τη διατήρηση της μουσικής παράδοσης, και
ζ) για την ανάπτυξη του αθλητισμού, όπως λ.χ. Αθλητικός Σύλλογος Χορτοκοπίου 

«Ο Πόντος». 
Ο Σύλλογος Ποντίων Αργοναύται-Κομνηνοί Καλλιθέας Αττικής αποτελεί ένα χα-

ρακτηριστικό παράδειγμα συλλογικής-σωματειακής οργάνωσης, που περικλείει, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της μέχρι σήμερα ζωής και πορείας του, σχεδόν όλες τις παραπάνω 
δραστηριότητες (με εξαίρεση την ανιστόρηση κάποιου ιστορικού προσκυνήματος 
του Πόντου, μολονότι και σ’ αυτόν τον τομέα πρωτοστάτησε στη διενέργεια εράνων 
στην περιοχή της Αττικής για την ανέγερση της Μονής Σουμελά στο Βέρμιο).7

Η ενδιαφέρουσα ιστορία της ίδρυσης του συλλόγου ξεκινάει στα τέλη της δεκα-
ετίας του 1920. Οι σχέσεις και οι «ζυμώσεις» όμως μεταξύ των προσφύγων και οι 
πολλές και ποικίλες ανάγκες τους στα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους διαμόρ-
φωσαν και καθόρισαν τις συνθήκες εκείνες που οδήγησαν στη σύσταση ενός κοινού 
συλλόγου Τραπεζουντίων και Κερασουντίων δέκα και πλέον χρόνια μετά την εμφάνι-
ση των πρώτων συλλογικών προσπαθειών τους στην περιοχή της Καλλιθέας.

Συγκεκριμένα, πληροφορούμαστε από τις πηγές ότι πρώτοι έκαναν την αρχή οι 
Τραπεζούντιοι της Καλλιθέας ήδη από το Νοέμβριο του 1925. Τότε ίδρυσαν το «Σύν-
δεσμο των εν Καλλιθέα Τραπεζουντίων» με έδρα την Αθήνα.8 Σκοποί του Συνδέσμου 
ήταν: α) η με κάθε νόμιμο μέσο επιδίωξη της μόνιμης εγκατάστασης των αστών και 

4 Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Καταστατικόν Ιδρύσεως, Αθήναι 1927.
5 Σωματείο Παναγία Σουμελά, Καταστατικόν Σωματείου «Παναγία Σουμελά», Θεσσαλονίκη 1951.
6 Σωματείο Αγ. Γεωργίου Περιστερεώτα, Καταστατικόν Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα, Θεσσαλονίκη 

1965.
7 Αρχείο Συλλόγου Ποντίων «ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ-ΚΟΜΝΗΝΟΙ» (στο εξής Αρχείο Σ.Π.Α.Κ.), Σωματείο 

«Παναγία Σουμελά» προς Σ.Π.Α.Κ., αρ. πρωτ. 212/12.12.1951.
8 Αρχείο Σ.Π.Α.Κ., Καταστατικόν Συνδέσμου των εν Καλλιθέα Τραπεζουντίων, Αθήνα 1925. Δεν εντο-

πίσθηκε η ίδια η αίτηση προς το Πρωτοδικείο, από την οποία θα προέκυπταν ακριβή στοιχεία για τα 
ιδρυτικά μέλη του.
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των αγροτών μελών του, β) η διαπαιδαγώγησή τους με την οργάνωση αναγνωστη-
ρίου, βιβλιοθήκης, νυκτερινής σχολής, διαλέξεων κ.λπ. και η εν γένει ηθική και υλι-
κή αλληλεγγύη προς αυτούς, γ) η προάσπιση των γενικότερων συμφερόντων των 
προσφύγων. Ο εν λόγω Σύνδεσμος μετωνομάσθηκε λίγα χρόνια αργότερα «Σύλλογος 
Τραπεζουντίων “ΟI ΚOMNHNOI”» (1932).9

Ακριβώς τέσσερα χρόνια μετά την ίδρυση του συνδέσμου των Τραπεζουντίων 
ακολούθησε ο «Ψυχαγωγικός και Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Ποντίων “ΟΙ ΑΡΓΟ-
ΝΑΥΤΑΙ”». Πραγματοποιώντας μία πρώτη συνάντηση την 26η Δεκεμβρίου 1929, 
αποφασίσθηκε η από καιρό επιθυμητή ίδρυση ποντιακού συλλόγου «αποσκοπούντος 
την πνευματικήν και κοινωνικήν επικοινωνίαν και προαγωγήν των Ποντίων, κατ’ αρχήν 
μεν διά της ιδρύσεως Κέντρου συναντήσεως αργότερον δε διά της μετατροπής αυτού εις 
Λέσχην ποντιακήν, ήτις ομολογουμένως αποτελεί ανάγκην…».10 Θεωρείται ότι ο σύλ-
λογος βασίσθηκε περισσότερο στους Κερασουντίους της περιοχής. Σ’ αυτό μάλιστα 
παραπέμπει και η επωνυμία του, καθώς ομώνυμος σύλλογος λειτούργησε στην Κε-
ρασούντα πριν από το 1922,11 μολονότι, τουλάχιστον από τις γνωστές σε μας πηγές, 
αφενός δε φαίνεται να υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των δύο συλλόγων -αποκλείεται 
επομένως η περίπτωση της επανίδρυσης και επαναλειτουργίας του ίδιου συλλόγου 
στην Ελλάδα- και αφετέρου στο Καταστατικό του δεν αναφερόταν πουθενά η απο-
κλειστική προέλευση των μελών του από την πόλη της Κερασούντας. Αντίθετα μάλι-
στα, σύμφωνα με το άρθρο 4, τακτικά μέλη του συλλόγου ήταν οι κατοικούντες στην 
κοινότητα Καλλιθέας Πόντιοι άνω των 18 ετών, και έκτακτα μέλη οι διαμένοντες 
Πόντιοι εκτός των ορίων της Κοινότητας καθώς και κάθε άλλος πρόσφυγας ή γηγενής 
κάτοικος Καλλιθέας.12 Εκείνο όμως που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, παρα-
τηρώντας τον πίνακα των αρχικών μελών του συλλόγου, είναι η μεγάλη συμμετοχή 
Κερασουντίων -εγγίζει το 45%13- και επιπρόσθετα ο πρωταγωνιστικός ρόλος τους 
στα πρώτα διοικητικά συμβούλια. Επίσης, η πρόταση του εμπνευστή του συλλόγου, 

9 Αρχείο Σ.Π.Α.Κ., Έκθεσις Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου έτους 1949-1950, Αθήνα 1951, σ. 
19. Βλ. και Καταστατικόν Συνδέσμου, ό.π. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί το τροποποιημένο 
Καταστατικό (1932), ούτε όμως και το αρχείο εγγράφων και πρακτικών του συλλόγου.

10 Αρχείο Σ.Π.Α.Κ., Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων 1929-1937, Α΄ Πρακτικόν συνεδριάσεως της 
26ης Δεκεμβρίου 1929, σ. 1.

11 Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία. Γ΄…», σ. 204-205. Ο Σύλ-
λογος «Οι Αργοναύται» ιδρύθηκε το 1908 στην Κερασούντα από νέους της πόλης. Διέθετε μεγαλοπρεπές 
οίκημα, όπου γίνονταν δημόσιες διαλέξεις.

12 Αρχείο Σ.Π.Α.Κ., Καταστατικόν Ψυχαγωγικού και Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ποντίων «ΟΙ ΑΡΓΟ-
ΝΑΥΤΑΙ», Αθήνα 1930, σ. 3-4.

13 Ό.π., σ. 14-15.
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Γ. Αλεξανδρίδη, το έτος 1931 «όπως προσφερθή δώρον εις τον κ. Ιασωνίδην πρώτον 
Πόντιον Υπουργόν, διατελέσαντα άλλοτε εν Κερασούντι μέλος των Αργοναυτών»,14 μας 
αφήνει το περιθώριο να υποθέσουμε ότι ίσως ο Αλεξανδρίδης να αποτέλεσε τελικά το 
συνδετικό κρίκο των δύο ομώνυμων συλλόγων σε Κερασούντα και Καλλιθέα. Ίσως 
να προσπάθησε, με άλλα λόγια, να «συνδέσει» την Κερασούντα με την Καλλιθέα 
μέσα από τη δημιουργία ενός συλλόγου με την ίδια επωνυμία και την ίδια σοβαρότη-
τα-ποιότητα στη λειτουργία του.

Καταστατικός σκοπός του συλλόγου ήταν: α) η ηθική στήριξη, αλληλεγγύη και 
πνευματική ανάπτυξη και προαγωγή των μελών του «διά στενωτέρας συναφείας και 
επικοινωνίας…», μακριά από κάθε πολιτική εμπλοκή ή τοποθέτηση. Για την επίτευξή 
του απαραίτητη προϋπόθεση ήταν: α) η ίδρυση ιδιόκτητου εντευκτηρίου με την επω-
νυμία «Λέσχη Ποντίων Οι Αργοναύται», και β) η διοργάνωση εκδρομών, διαλέξεων, 
θεατρικών παραστάσεων, χορών, ομάδων αθλητικών, ποδοσφαιρικών, προσκοπικών, 
μουσικών (φωνητικών και ενόργανων) και άλλων συγκεντρώσεων συναφών με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό.15

Οι πρώτες συζητήσεις για συγχώνευση των δύο συλλόγων των Τραπεζουντίων 
και των Κερασουντίων ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 1935 και ολοκληρώθηκαν τον Ια-
νουάριο του 1937. Ο Σύλλογος έφερε πια την ονομασία «Σύλλογος Ποντίων ΑΡΓΟ-
ΝΑΥΤΑΙ-ΚΟΜΝΗΝΟΙ» και η σφραγίδα του είχε κυκλοτερώς την ίδια φράση με το 
σύμπλεγμα των γραμμάτων ΑΚ στο κέντρο της, ενώ στο κάτω μέρος της αναγραφό-
ταν «Καλλιθέα 1930».16

Η αναφορά μας στη δράση που ανέπτυξαν οι ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ-ΚΟΜΝΗΝΟΙ είναι 
επιγραμματική στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου. Καταδεικνύει, ωστόσο,  τη σπου-
δαιότητα, την ποιότητα και τη διάρκεια αυτής της δράσης, αυτής της προσφοράς 
τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Μέλη του εκάστοτε διοικητικού συμβουλίου 
αποτέλεσαν αστοί κυρίως της καλλιθαϊκής κοινωνίας, οι οποίοι δε δίστασαν να επιχο-
ρηγήσουν με ίδιους πόρους το σύλλογο. Ανάμεσά τους ήταν ήδη από τη δεκαετία του 
1930 και γυναίκες -στη θέση του γενικού γραμματέα και του αντιπροέδρου-, δείγμα 
της προοδευτικότητας και της πρωτοπορίας του συλλόγου.17 

14 Αρχείο Σ.Π.Α.Κ., Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων1929-1937, Πρακτικόν 22ο Συνεδριάσεως της 
4ης Ιανουαρίου 1931, σ. 43-44.

15 Αρχείο Σ.Π.Α.Κ., Καταστατικόν Ψυχαγωγικού και Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου…, σ. 3.
16 Αρχείο Σ.Π.Α.Κ., Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Πρακτικόν Ειδικής Γενικής Συνελεύσε-

ως της 21ης Μαρτίου 1937, σ. 359-360. Πρβλ. και Καταστατικόν Συλλόγου Ποντίων «ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ-
ΚΟΜΝΗΝΟΙ», Αθήνα 1939, σ. 3 και 19. 

17 Στο διοικητικό συμβούλιο του συγχωνευμένου πια συλλόγου (1937) συμμετείχαν η Σοφ. Γραμμα-
τικοπούλου ως αντιπρόεδρος και η Κλεοπ. Κωνσταντινίδου ως γενική γραμματέας. 
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Επιπρόσθετη ώθηση στις προσπάθειές τους έδωσε επίσης η συμπαράσταση του 
υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως Λεωνίδα Ιασονίδη, ο οποίος υπήρξε 
το στήριγμα όλου του προσφυγικού στοιχείου. Με τη σύμφωνη γνώμη του τελευταί-
ου ο σύλλογος απέκτησε μάλιστα στις αρχές της δεκαετίας του 1930 οικόπεδο, όπου 
και ανεγέρθηκε η πρώτη ιδιόκτητη στέγη, η οποία αποτέλεσε το εχέγγυο για την 
ευόδωση-πραγματοποίηση των οραμάτων του συλλόγου.18 

Πρωταγωνιστής ήταν ο σύλλογος στον τομέα της διατήρησης και προβολής της 
παράδοσης του Πόντου. Ίδρυσε από πολύ νωρίς δραματικό τμήμα (1931) και χορευ-
τικό τμήμα (σχολή χορού και μουσικής, 1933), τα οποία πρωτοστάτησαν στα πολιτι-
στικά δρώμενα της Αθήνας ήδη από τη δεκαετία του 1940. Τα συγκεκριμένα τμήματα, 
που λειτουργούν αδιάκοπα μέχρι και σήμερα, αποτέλεσαν την «αιχμή του δόρατος» 
του συλλόγου, η φήμη του οποίου πολύ γρήγορα ξεπέρασε τα όρια της προσφυγικής 
Καλλιθέας. Το χορευτικό του συμμετείχε, για παράδειγμα, στις εκδηλώσεις της απε-
λευθέρωσης της Ελλάδας από τους Γερμανούς στο Παναθηναϊκό Στάδιο το 194519· 
ταξίδεψε επίσης πολλές φορές στις εστίες του απόδημου Ελληνισμού, συνεργάσθηκε 
με κορυφαίους έλληνες καλλιτέχνες και δημιουργούς, και απέσπασε διθυραμβικές 
κριτικές με κορωνίδα την εμφάνιση στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004. 
Το ίδιο και ο θεατρικός όμιλος που ανέβασε θεατρικά έργα στην ποντιακή σε μεγά-
λα θέατρα των Αθηνών σε συνεργασία με σημαντικούς συγγραφείς και σκηνοθέτες, 
όπως τον Δημ. Ψαθά, τον Πόλυ Χάιτα, τον Ερμή Μουρατίδη κ.ά. Δε θα ήταν υπερ-
βολή, επομένως, να ισχυριστεί κανείς ότι «κάθε εμφάνιση του συλλόγου στην Ελλάδα 
και κάθε εξόρμησή του στο Εξωτερικό δεν ήταν απλώς μια συνηθισμένη εκδήλωση ή 
περιοδεία αλλά μάθημα θεατρικής (και χορευτικής) παιδείας…».20

Αξιοσημείωτη είναι και η φιλανθρωπική δραστηριότητα του συλλόγου, ιδιαίτε-
ρα στη δεκαετία του 1940. Μέχρι τότε προσέφερε μικρά χρηματικά βοηθήματα και 
τρόφιμα σε αναξιοπαθούντες συμπατριώτες της Καλλιθέας. Τα απαραίτητα χρήμα-
τα αρωγής εξασφαλίζονταν κατ’ αρχήν με τη διενέργεια εράνων αλλά και με τη δι-
οργάνωση «χορών με τέιο» ή χοροεσπερίδων. Αρωγοί στην προσπάθεια αυτή του 
συλλόγου υπήρξαν επανειλημμένα ο Δήμος Καλλιθέας καθώς και ο Αρχιεπίσκοπος 

18 Αρχείο Σ.Π.Α.Κ., Καταστατικόν Ψυχαγωγικού και Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου…, άρθρο 3, παρ. α΄.
19 Αρχείο Σ.Π.Α.Κ., Πρακτικά Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, Βιβλίον Β΄, Τακτική Γενική 

Συνέλευση της 20ής Ιανουαρίου 1946, σ. 22. Πρβλ. ακόμη ευχαριστήρια επιστολή του συλλόγου προς 
όλους όσοι συνέδραμαν στην επιτυχημένη εμφάνιση της χορευτικής ομάδας στις εκδηλώσεις, αρ. πρωτ. 
251/02.06.1945.

20 Χρ. Ανδρεάδης, «Η πολιτιστική παρουσία του συλλόγου μας στο Εξωτερικό», Ενημερωτικό Δελτίο 
Σ.Π.Α.Κ., 10 (1990), σ. 1-2.
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Χρύσανθος.21 Και ο Χρύσανθος αλλά και ο εκάστοτε δήμαρχος Καλλιθέας προσέ-
τρεξαν σε κάθε κάλεσμα του συλλόγου, συνδράμοντας με την καταβολή χρημάτων 
στην επιβίωση ή την καλύτερη διαβίωση των αναξιοπαθούντων κατοίκων του προ-
σφυγικού οικισμού. Πολύ σημαντική όμως, ίσως η σημαντικότερη, πηγή εσόδων για 
την αξιέπαινη φιλανθρωπική δράση του συλλόγου ήταν οι δωρεές επιφανών και εύ-
πορων Ποντίων της Ελλάδας και κυρίως του Εξωτερικού. Φίλοι του συλλόγου, που 
στην πορεία ανακηρύχθηκαν δωρητές και ευεργέτες του, προσέφεραν γενναιόδωρα 
για το σκοπό αυτό σεβαστά χρηματικά ποσά ή υλικά αγαθά (υποδήματα, ρούχα) σε 
αναγνώριση του κοινωφελούς έργου των ανθρώπων του, οι οποίοι με αυτοθυσία και 
ανιδιοτέλεια παρείχαν ανεκτίμητη βοήθεια στο συνάνθρωπο, και δη στον πρόσφυγα 
από τον Πόντο. 

Με την έκρηξη του ελληνοϊταλικού πολέμου ο σύλλογος ανέπτυξε ακόμη εντονό-
τερη δράση. Με προκήρυξή του κάλεσε τους Ποντίους των Αθηνών, όλης της χώρας 
και του εξωτερικού, τις γυναίκες, τα νέα παιδιά και τους επιστήμονες να συστρα-
τευθούν στον κοινό εθνικό αγώνα.22 Το γενικό κάλεσμα της επιτροπής είχε απήχηση 
σε πολλούς πατριώτες, οι οποίοι με προθυμία δέχθηκαν να ενισχύσουν το σύλλογο 
στην πολεμική του προσπάθεια.23 Οι «ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ-ΚΟΜΝΗΝΟΙ» έγιναν, λοιπόν, 
το πρώτο ποντιακό σωματείο που απέστειλε βοήθεια στους Έλληνες στρατιώτες στο 
μέτωπο της Αλβανίας. Συγκρότησε συνεργεία από γυναίκες που έπλεκαν κάλτσες 
και φανέλες και ετοίμαζαν τα δέματα. Πρότεινε ακόμη, σε συνεργασία με τους βε-
τεράνους οπλαρχηγούς των ανταρτικών σωμάτων του Πόντου (1916-1922), και τη 
σύσταση εθελοντικών σωμάτων στα πρότυπα των αντίστοιχων στον Πόντο, για την 
ενίσχυση των δυνάμεων του ελληνικού στρατού. 

Ο σύλλογος δε σταμάτησε τον αγώνα ακόμη και όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν 
όλη τη χώρα. Το διοικητικό του συμβούλιο ξεκίνησε από πολύ νωρίς τα συσσίτια 
για τα παιδιά (αρχές του 1942). Ζήτησε τη βοήθεια από τους ευκατάστατους Ποντί-
ους των Αθηνών, από το Υπουργείο Επισιτισμού και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. 
Με συνέπεια και άψογη οργάνωση τα μέλη του συλλόγου κατάφεραν να θέσουν σε 

21 Αρχείο Σ.Π.Α.Κ., Πρακτικά Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, Βιβλίον Β΄, 1937-1944. Συνε-
δρίαση 16η της 17ης Απριλίου 1940, σ. 142. Αίτηση προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 
Χρύσανθο για οικονομική ενίσχυση των απόρων με την ευκαιρία του εορτασμού του Πάσχα. Πρβλ. Αρχείο 
Σ.Π.Α.Κ., αίτηση Σ.Π.Α.Κ. προς Χρύσανθο, αρ. πρωτ. 142/24.04.1940.

22 Αρχείο Σ.Π.Α.Κ., Προκήρυξη Σ.Π.Α.Κ. με αποδέκτες όλες και όλους τους Ποντίους και τις Πο-
ντίες.

23 Αρχείο Σ.Π.Α.Κ., Πίναξ εμφαίνων τους ενισχύσαντας τον Σύλλογον διά τα Δέματα των Στρατιωτών, 
22.06.1941. φάκ. 1941 1010034-1010035
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λειτουργία τα συσσίτια τόσο στην Καλλιθέα24 όσο και στη Δραπετσώνα,25 σώζοντας 
έτσι εκατοντάδες παιδιά από την πείνα και το θάνατο. Συνολικά, τα σιτιζόμενα παιδιά 
στην Καλλιθέα και στη Δραπετσώνα έφθασαν τα 500 (σίτιση μέρα παρά μέρα) στην 
έναρξη των συσσιτίων. Γρήγορα όμως μετά την απογραφή που διενήργησε ο Ερυ-
θρός Σταυρός για την αποφυγή του άσκοπου διπλοσιτισμού, ο αριθμός των παιδιών 
περιορίσθηκε στα 300 -στην Καλλιθέα 200 και στη Δραπετσώνα 100-, τα οποία όμως 
λάμβαναν καθημερινά τη μερίδα τους, ακόμη και τις Κυριακές. Η σωτήρια για τα 
παιδιά λειτουργία των συσσιτίων διήρκεσε δύο ολόκληρα χρόνια (1942-1944), παρά 
τα πολλά και ποικίλα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει ο σύλλογος. Παρόμοια 
μάλιστα εθνωφελή δράση συνεχίσθηκε και στα δύσκολα χρόνια του Εμφυλίου πολέ-
μου. Διανεμήθηκαν τότε ρούχα και υποδήματα, παρατέθηκαν τα περίφημα κυριακάτι-
κα γεύματα (1947-1948),26 και επίσης στάλθηκαν τα άπορα και καχεκτικά παιδιά της 
Καλλιθέας σε κατασκηνώσεις στη Δροσιά (Ρωσοχώρι) Αττικής τους θερινούς μήνες 
(1947-1949).27

Θα ήταν παράλειψη ακόμη να μην αναφερθεί και η σοβαρή φιλεκπαιδευτική δρα-
στηριότητα του συλλόγου. Αρκεί να σημειωθεί ότι τον Ιούλιο του 1943 αποφασίσθη-
κε η έκδοση του λαογραφικού περιοδικού με τίτλο «Χρονικά του Πόντου». Τα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου και η συντακτική επιτροπή απηύθυναν έκκληση στον 
πνευματικό κόσμο της εποχής για βοήθεια και συμμετοχή με αξιόλογα άρθρα με σκο-
πό να «περισώσουν όλους τους πολύτιμους θησαυρούς, όλον τον συμπυκνωμένον υγιά 
πολιτισμό, απόσταγμα της πανανθρώπινης γνώσης των αιώνων». Ο ενθουσιασμός και 
η πίστη τους για την επιτυχία και τη σημασία του εγχειρήματός τους απορρέει από το 
περιεχόμενο του πρώτου άρθρου με τίτλο «Προς νέες εξορμήσεις». Σ’ αυτό, μεταξύ 
των άλλων, σημειώνονταν τα ακόλουθα: 28 

«Με χαρά μας προβαίνομε στην έκδοση των “Χρονικών του Πόντου”. Είμαστε 
βέβαιοι, πως το ίδιο συναίσθημα δοκιμάζουν κι όλοι οι συμπατριώτες μας… Τα “Χρο-
νικά του Πόντου” μαζί με το “Αρχείον Πόντου”, τα “Ποντιακά Φύλλα” και όλα τα 

24  Αρχείο Σ.Π.Α.Κ., Σ.Π.Α.Κ. προς διοικητή του ΙΑ΄ Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών, αρ. πρωτ. 
24/05.02.1942.

25  Αρχείο Σ.Π.Α.Κ., Πρακτικά Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, Βιβλίον Β΄, 1937-1944. 15η 
Συνεδρίαση της 4ης Μαρτίου 1942, σ. 245.

26  Αρχείο Σ.Π.Α.Κ., Πρακτικά Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, Βιβλίον Β΄, Επαναληπτική Τα-
κτική Γενική Συνέλευση της 4ης Απριλίου 1948, σ. 52-55.

27  Αρχείο Σ.Π.Α.Κ., Σ.Π.Α.Κ. προς υπουργείο Πρόνοιας και Κοινωνικής Αντιλήψεως, αρ. πρωτ. 
103/28.07.1947. Πρβλ. ακόμη Διεύθυνση Ιατρικής Αντιλήψεως του υπουργείου Υγιεινής προς υπουργείο 
Πρόνοιας και Κοινωνικής Αντιλήψεως, αρ. πρωτ. 49163/4313/30.07.1947.

28  Ξ. Άκογλου, «Προς νέες εξορμήσεις», Χρονικά του Πόντου, 1 (1943), σ. 1.
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άλλα όμοια έντυπα βιβλία και περιοδικά, θ’ αποτελέσουν την “ιερά κιβωτό” μέσα στην 
οποία θα περισώσωμεν και θα διαφυλάξομε τα προγονικά μας κειμήλια, τους ατίμητους 
θησαυρούς μας, τα όσια και τα ιερά μας… Καλούμε λοιπόν σε συναγερμό και παρακα-
λούμε θερμά όλους τους συμπατριώτες μας: τους λογίους Ποντίους… τους εύπορους… 
το πολύ ποντιακό κοινό… Θα δείξομε έτσι, πως ξέρομε να εκτιμούμε την ιστορία μας, 
πως ξέρομε να σεβόμαστε και να τιμούμε τους προγόμους μας, πως είμαστε πραγματικά 
άξιοι απόγονοί τους… Θέλομε να πιστεύομε πως και στη νέα μας αυτή εξόρμηση θα μας 
ακολουθήσουν μ’ ενθουσιασμό όλοι οι συμπατριώτες μας»

Παρά τις αντίξοες συνθήκες (υποτίμηση δραχμής, δυσκολία στη διάθεση του περι-
οδικού και στην είσπραξη των συνδρομών λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις 
από τις δυνάμεις Κατοχής), κατάφεραν τελικά να εκδώσουν 24 τεύχη, το περιεχόμενο 
των οποίων εξακολουθεί και σήμερα να είναι πολύτιμο για τους ερευνητές. 

Ο Σύλλογος διοργάνωσε ακόμη πλήθος ομιλιών στην αίθουσα του περίφημου 
ιστορικού συλλόγου «Παρνασσός» στις δεκαετίες 1940, 1950 και 1960. Διακεκριμέ-
νοι πολιτικοί και διανοούμενοι όπως: ο Λ. Ιασονίδης, ο Οδ. Λαμψίδης, ο Πολ. Ενεπε-
κίδης, Ξεν. Άκογλου κ.ά. ανταποκρίθηκαν τότε στην πρόσκληση. Η δραστηριότητα 
αυτή συνεχίζεται και στις ημέρες μας με παρουσιάσεις βιβλίων και διαλέξεις. 

Οι ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ-ΚΟΜΝΗΝΟΙ δεν υστέρησαν ούτε και στον τομέα του αθλητι-
σμού. Υιοθέτησαν για δεκαπέντε χρόνια περίπου τον ποδοσφαιρικό σύλλογο «ΦΟΙ-
ΝΙΞ» Καλλιθέας (1932-1947),29 ενώ το 1949 ανήγγειλαν ότι εν τη προσπαθεία τους 
να εξυπηρετήσουν αποκλειστικώς την Ποντιακήν Νεολαίαν, ίδρυσαν Τμήμα Αθλητικών 
Παιδιών…» με έμφαση την καλαθόσφαιρα.30 Μέχρι και το 1962 οι ομάδες καλαθο-
σφαίρισης παίδων, εφήβων, ανδρών και γυναικών με την επωνυμία «ΑΡΓΩ» αγωνί-
σθηκαν αρχικά στο ιδιόκτητο γήπεδο του συλλόγου και από το 1956 στο γήπεδο του 
Εσπέρου, κατορθώνοντας να κερδίσουν το σεβασμό μεγάλων ομάδων του λεκανοπε-
δίου, όπως προκύπτει από το περιοδικό του ΣΕΓΑΣ αλλά και από τον Τύπο. Η έναρξη 
όμως των εργασιών ανέγερσης του μεγάρου του συλλόγου στη θέση του γηπέδου 
(1956), οδήγησε σε άδοξο τέλος το αθλητικό τμήμα. 

Η τόσο σημαντική παρουσία και δράση του συλλόγου, την οποία πολύ συνοπτικά 
περιγράψαμε, δεν ήταν δυνατό να μην εκτιμηθεί από το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα 
της χώρας. Έτσι, το 1957 η Ακαδημία βράβευσε τους ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ-ΚΟΜΝΗΝΟΥΣ 

29 Αρχείο Σ.Π.Α.Κ., Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων1929-1937, Πρακτικόν Β΄ Συνεδριάσεως της 
17ης Ιανουαρίου 1930, σ. 5-6. Δε γνωρίζουμε ούτε το χρόνο ούτε το Καταστατικό ίδρυσης του Φοίνικα. 
Επίσης δεν εντοπίσθηκε ο εσωτερικός Κανονισμός του εν λόγω ποδοσφαιρικού τμήματος.

30 Αρχείο Σ.Π.Α.Κ., Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Βιβλίον Γ΄, Συλλόγου Ποντίων «ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ-
ΚΟΜΝΗΝΟΙ», Πρακτικόν Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 30ής Ιουνίου 1956, σ. 71.
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για τη μεγάλη προσφορά τους στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και εν 
γένει για τη δράση τους και την προσφορά τους στην πατρίδα.31

Σήμερα ο σύλλογος συνεχίζει με την ίδια ζέση και ενθουσιασμό την επίτευξη 
των καταστατικών του σκοπών. Είναι αλήθεια όμως ότι οι εποχές έχουν αλλάξει. Οι 
ανάγκες και οι απαιτήσεις της νέας γενιάς είναι διαφορετικές. Και πάλι όμως οι ΑΡ-
ΓΟΝΑΥΤΑΙ-ΚΟΜΝΗΝΟΙ αποδεικνύουν ότι αντιλαμβάνονται την επιτακτική ανάγκη 
της αλλαγής, της προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Μένουν πιστοί στην παράδοση, 
αλλά από την άλλη πρωτοπορούν, δίνοντας μεγάλη σημασία στους νέους και έμφαση 
στη συμμετοχή αυτών τόσο στις επιτροπές των τμημάτων τους όσο και στην έρευνα 
της λαογραφίας και της ιστορίας των Ελλήνων του Πόντου. Απόδειξη τούτου είναι 
ότι ο σύλλογος χορηγεί πλέον υποτροφίες σε νέους ιστορικούς, μουσικούς, ανθρωπο-
λόγους, κοινωνιολόγους που ασχολούνται με τον Ποντιακό Ελληνισμό. Ευχή όλων 
είναι η αξιέπαινη και πολυσχιδής δράση του συλλόγου να συνεχισθεί και να βρει και 
άλλους μιμητές εντός της σωματειακής οργάνωσης του Ποντιακού Ελληνισμού.

Kiriakos Hatzikiriakidis

Summary
The present article aims at examining the collective organization of the Pontian 

Greeks in Greece ever since 1922 through the example of the Pontian Association 
“Argonautes-Komninoi” Kallithea-Attica, one of the oldest refugee-pontian associations 
in the country. Basically, the Pontian Greeks adapted the familiar to them corporate 
organization to the new situation/ status created in the first quarter of the 20th century by 
the violent abandonment of their ancestry land and their location in Greece.

The “Argonautes-Komninoi”, created by the Trebizond and Kerasounta refugees 
of Kallithea, developed since 1930 (year of establishment) an intense and multi-
pronged action, both social as well cultural and national. This rich and acknowledged 
action continues to this day, in full discharge of the statutory purposes of the historic 
association.

31 Αρχείο Σ.Π.Α.Κ., Πρακτικά Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, Βιβλίον Γ΄, Επαναληπτική Τακτι-
κή Ετήσια Γενική Συνέλευση της 5ης Μαΐου 1957, σ. 120. Πρβλ. ακόμη Ακαδημία Αθηνών προς Σ.Π.Α.Κ., 
αρ. πρωτ. 34838/27.03.1957.
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Εβραϊκές εφημερίδες της Θεσσαλονίκης για την οικονομική κατάσταση 
των ομοθρήσκων τους (1928)





Οι εβραϊκές εφημερίδες της Θεσσαλονίκης είχαν επανειλημμένως  και με επιμονή 
ασχοληθεί με το ζήτημα της δυσχερούς οικονομικής θέσης των Ισραηλιτών κατοίκων 
της μακεδονικής πόλης.

Το 1928, οι δημοσιεύσεις του εβραϊκού τύπου της Θεσσαλονίκης εμφάνιζαν αυτό 
το σοβαρό πρόβλημα των εβραίων, των οποίων οι εφημερίδες αντανακλούσαν τη δύ-
σκολη πραγματικότητα που βίωναν, στην προσπάθειά τους να οργανωθούν δυναμικά. 
Τότε φιλελεύθεροι και κομμουνιστές εβραίοι υποδείκνυαν τρόπους αποτελεσματικής 
αντιμετώπισης της άσχημης οικονομικής κατάστασής τους.

Η ανακίνηση του οικονομικού ζητήματος των εβραίων έγινε πρωτίστως από τον 
φιλελεύθερο, βενιζελικό βουλευτή Μεντές Mπεσαντζή1, ο οποίος προχώρησε σε μια 
σειρά άρθρων στην Ελ Πουέβλο2, εφημερίδα την οποία διηύθυνε αυτός ο ίδιος3. Έτσι, 
στις 8 Απριλίου 1928, το κύριο άρθρο της προαναφερθείσας εβραϊκής εφημερίδας 
έφερε τον τίτλο: «Η οικονομική κατάσταση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης». Ο συ-
ντάκτης του άρθρου Μεντές Μπεσαντζής, που εκπροσωπούσε τους ομόθρησκούς του 
στο ελληνικό Κοινοβούλιο, περιέγραφε την εξαιρετικά δυσχερή οικονομική κατάστα-
ση των εβραϊκών μαζών της Θεσσαλονίκης. 

Αυτή η κατάσταση όχι μόνον εξελισσόταν άσχημα, αλλά  γινόταν καθημερινά 
δυσαναλόγως μεγαλύτερη εξαιτίας της υπάρχουσας  γενικής παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης. Ο βουλευτής Μπεσαντζής υποδείκνυε  στο συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοι-
νότητας Θεσσαλονίκης το καθήκον αυτού του Κοινοτικού Οργάνου, να ασχοληθεί 
πάρα πολύ σοβαρά με την οικονομική κατάσταση των ομοθρήσκων του και να την 
μελετήσει ώστε να εντοπίσει τα μέσα προς αντιμετώπισή της. Κατά τη γνώμη του 

1  Ο Μεντές Μπεσαντζή, φιλελεύθερος, σιωνιστής, εκλέχτηκε αρχικά στις εκλογές του 1928 με τον Συν-
δυασμό Ανεξαρτήτων. Μετά την εκλογή του προσχώρησε στο Κόμμα των Φιλελευθέρων. Ήδη αυτός από το 
1926 είχε εκλεγεί βουλευτής αλλά με τον συνδυασμό της Εβραϊκής Πολιτικής Ένωσης (Ε.Π.Ε.). Δ. Δωδός, Οι 
Εβραίοι της Θεσσαλονίκης  στις εκλογές του Ελληνικού κράτους 1915-1936.Αθήνα 2005, σ. 172 και 177.

2  Η εφημερίδα Ελ Πουέβλο, που πρωτοεκδόθηκε το 1908 από τον Ελιάου Σεμ(πα)τώβ Αρδίτη, υπο-
στήριζε ένθερμα  την αφομοίωση και  είχε ως διευθυντές τους: Ελί Βεϋσή και Μεντές Μπεσαντζή. Η 
πορεία της εφημερίδας διακόπηκε στα 1933. Βλ. σχετ. Ρ. Φρεζής, Ο Εβραϊκός Τύπος στην Ελλάδα. Βόλος 
1999, σ. 112. Ο Μ. Κανδυλάκης μας πληροφορεί σχετικά ότι η Ελ Πουέβλο ήταν καθημερινή απογευματι-
νή, που εκδόθηκε μετά την πυρκαϊά της Θεσσαλονίκης, στα 1917, από τους δημοσιογράφους Μεντές Μπε-
σαντζή και Ελί Βεϊσσύ. Βλ. Μανώλης Κανδυλάκης, Εφημεριδογραφία της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 
University Studio Press, 2000, τ.Β. σ.459.

3  Εφημερίδα της Θεσσαλονίκης Ελ Πουέβλο, φύλλα της 8ης , 10ης και 13ης Απριλίου του 1928.
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Μπεσαντζή εκείνοι που ήταν επιφορτισμένοι με  την διαφύλαξη των γενικών συμφε-
ρόντων της εβραϊκής Κοινότητας,  θα όφειλαν να εποπτεύουν διαρκώς την εξέλιξη 
της οικονομικής κατάστασης του εβραϊκού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης. 

Η εμφανισθείσα στα 1928 οικονομική κατάσταση απείχε πάρα πολύ από το να 
είναι λαμπρή· αντιθέτως, όσο τουλάχιστον φαινόταν, η κατάσταση επιδεινωνόταν δι-
αρκώς. Η φτώχεια του εβραϊκού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης έπαιρνε επικίνδυνες 
διαστάσεις και, ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν τόσοι πολλοί φτωχοί εβραί-
οι, στα 1928, ένας σημαντικός αριθμός δεν είχε πλέον σταθερή οικονομική κατάστα-
ση και το οποιοδήποτε γεγονός μπορούσε να ανατρέψει τον βιοπορισμό τους, ενώ 
τα οικονομικά μέσα των εβραίων απείχαν πολύ από του να τους επιτρέπουν να ζουν 
άνετα και χωρίς περιορισμούς4. 

Μερίδα του εβραϊκού πληθυσμού, που ήταν ως το 1928 οικονομικά ανεξάρτητη 
και δεν είχε οποιαδήποτε ανάγκη για βοήθεια, από κάποια στιγμή και μετά φαινόταν 
αναγκασμένη να απευθύνεται στις κοινωνικές υπηρεσίες της Ισραηλιτικής Κοινότη-
τας είτε για στέγαση είτε για φροντίδα των ασθενών. Σύμφωνα πάντοτε με την αρ-
θογραφία του Μπεσαντζή, το Ισραηλιτικό Κοινοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης δεν 
είχε, ως το 1928, προσεγγίσει αυτή την επικίνδυνη οικονομική φάση και φαινόταν να 
αγνοεί τις δυσάρεστες συνέπειές της.

Ωστόσο ο Μπεσαντζής δικαιολογούσε τους ιθύνοντες της εβραϊκής Κοινότητας, 
επειδή αυτοί ήταν επιφορτισμένοι με πολύπλευρο έργο, που δεν περιοριζόταν μόνον 
στις αγαθοεργίες, όπως πίστευαν μερικοί κοντόφθαλμοι εβραίοι, αντίπαλοι και κατή-
γοροι του Διοικητικού Συμβουλίου της Ισραηλιτικής Κοινότητας. Δραστηριοποιημέ-
νη σε ποικίλους κλάδους, η Ισραηλιτική Κοινότητα είχε σχέση με την ανάπτυξη, με 
τα δικαιώματα και με τα συμφέροντα των ομοθρήσκων της.  Ο βουλευτής Μπεσα-
ντζής επικροτούσε προφανώς την πολύμορφη δραστηριοποίηση των ιθυνόντων κοι-
νοτικών ομοθρήσκων του, αλλά συγχρόνως τους υποδείκνυε πως όφειλαν να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στο οικονομικό θέμα.

Στις 10 Απριλίου 1928, με νέο άρθρο στην εφημερίδα Ελ Πουέβλο, ο Μπεσα-
ντζής εξέθετε νέες απόψεις για τις αφορμές και τις αιτίες της δυσχερούς οικονομι-
κής θέσης στην οποία είχε περιέλθει ο εβραϊκός πληθυσμός της Θεσσαλονίκης. Ο 
εβραίος βουλευτής πίστευε ότι η οικονομική κατάσταση των ομοθρήσκων του στη 
Θεσσαλονίκη είχε καθ’ολοκληρίαν αλλάξει στα προηγηθέντα του 1928 χρόνια. Η 
αλλαγή αυτή αποδιδόταν κυρίως στην άφιξη των προσφύγων, οι οποίοι εισχώρησαν 
σε πολλούς κλάδους εργασίας όπου απασχολούνταν προηγουμένως αποκλειστικά και 
μόνον εβραίοι5.

4    Εφημερίδα Ελ Πουέβλο, όπ. π.
5  Ελ Πουέβλο, όπ. π.
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Σύμφωνα με την απογραφή του 1928 τα δυο τρίτα από τους 105.000 εργάτες της 
Θεσσαλονίκης εργάζονταν σε ξένες επιχειρήσεις, περίπου 25.000 ήταν αυτοαπασχο-
λούμενοι ή βοηθούσαν συγγενικά τους πρόσωπα και μόλις 5.000 εργάζονταν σε με-
γάλες εταιρείες6. Οι περισσότεροι εβραίοι ήταν τσαγκάρηδες, φουρνάρηδες, ράφτες, 
ζαχαροπλάστες, αχθοφόροι7.

Η υπερπροσφορά εργατικών χεριών με την έλευση χιλιάδων ξεριζωμένων προσφύγων 
από τη Μικρά Ασία, άλλαξε δραστικά την παλιά δημογραφική εικόνα της Θεσσαλονίκης και 
προκάλεσε ανακατατάξεις στον καθημερινό ρυθμό της με αναπόφευκτη συνέπεια, τον σκλη-
ρό ανταγωνισμό. Πολλά από τα παλιά επαγγέλματα, τα οποία στην πλειοψηφία τους ασκού-
σανε οι εβραίοι της πόλης8, οδηγήθηκαν σε μαρασμό, γεγονός που επιδείνωσε την οικονομι-
κή τους κατάσταση. Έτσι άλλαξε και διαφοροποιήθηκε πλήρως η προϋπάρχουσα οικονομική 
ατμόσφαιρα9 και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο οι ομόθρησκοι του Μπεσαντζή όφειλαν να ανα-
διοργανωθούν ώστε να μπορέσουν να προσαρμοσθούν στη νέα οικονομική δύσκολη τροπή, 
που διαφοροποιούσε τον ανταγωνισμό, τον βιοπορισμό και γενικά τη ζωή των ανθρώπων. 
    O ίδιος εβραίος βουλευτής προχώρησε και σε υποδείξεις διάφορων ενεργειών με τις 
οποίες θα επιτυγχανόταν η βελτίωση της οικονομικής κρίσης. Καταρχήν στα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης της Ισραηλιτικής Κοινότητας θα έπρεπε να εμφανίζεται ως προέχον 
πλέον το οικονομικό. Ο Μπεσαντζής ενώ επικροτούσε το δραστήριο κοινωνικό και εκπαι-
δευτικό κοινοτικό έργο, τις αγαθοεργίες, τη συμπαράσταση - βοήθεια στους φτωχούς, τη 
φροντίδα των αρρώστων, την εξασφάλιση στοιχειώδους και υψηλότερου επιπέδου παιδείας 
του εβραϊκού πληθυσμού, ο ίδιος βουλευτής σύστηνε συγχρόνως στους εβραίους ιθύνοντες 

6  Σύμφωνα πάντα με την απογραφή του 1928, η Ισραηλιτική Κοινότητα της Θεσσαλονίκης αριθμού-
σε 48.075, περίπου το 20% του πληθυσμού της πόλης. Δ. Δωδός, ό.π., σ.175.

7  Μ. Μazower, Θεσσαλονίκη πόλη των φαντασμάτων, Αθήνα, 2006, σ. 440.
8 Σύμφωνα με πληροφορίες του J. Nehama το ποσοστό των εβραίων σε  διάφορες επαγγελματικές 

ειδικότητες τη Θεσσαλονίκης μειωνόταν δραστικά. Έτσι, από τα 558 επαγγέλματα (χειροτεχνών και εμπό-
ρων της πόλης), τα 272 δεν περιλάμβαναν πλέον διόλου εβραίους. V. Hastaoglou-Martinidis,, The Jewish 
Community of Salonika after the Fire of 1917, στα Πρακτικά του Συνεδρίου: The Jewish Communities of 
Southeastern Europe, Επιμέλεια Ι. Κ. Χασιώτης , Θεσσαλονίκη (1997), σ. 169.

9  Ο συνταγματάρχης Lamouche, επιτελικός, δημοσίευσε, την 19η Νοεμβρίου 1928, άρθρο στην εφη-
μερίδα της Θεσσαλονίκης Μακεδονία με τίτλο «Τα Βαλκανικά ζητήματα και αι δοθείσαι λύσεις, ποιος ο 
ρόλος των Εβραίων». Το άρθρο αναφέρεται στη οικονομική συμμετοχή των εβραίων στην οικονομική 
ζωή της πόλης: «Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης ανήκον εις όλα τα επαγγέλματα και αυτά τα πλέον άθλια κα 
δυσώνυμα. Οι Εβραίοι επρομήθευον τον λιμένα και τον σταθμόν από χαμάληδες. Ανωφελές είναι νομίζω να 
προσθέσω ότι από την άλλην πλευράν οι Εβραίοι εχορήγουν τους τραπεζίτας, τους μεγαλεμπόρους. Μ’ έναν 
λόγον αυτοί διηύθυνον την οικονομικήν ζωήν του τόπου με μοναδικόν αντίπαλον εις το πεδίον τούτο τους 
Έλληνας, οι οποίοι εκτός των επαγγελμάτων κουρέως, καφεπώλου, παντοπώλου κλπ. διεξήγον εμπόριον εις 
μεγάλην κλίμακα κάποτε δε ασυγκρίτως ανώτερον και αυτών των Εβραίων…εγνώριζαν πολύ καλά (οι εβραί-
οι) ότι μια πολιτική υπεροχή των Ελλήνων μοιραίως θα επέφερε την ιδικήν των οικονομικήν μείωσιν…» 
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τη μελέτη σε βάθος του οικονομικού θέματος και την εύρεση τρόπων καλυτέρευσης των 
οικονομικών κυρίως συνθηκών του εβραϊκού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης.

Κανείς δεν μπορούσε τότε να αρνηθεί τη δυσμενή οικονομική αλλαγή και τη δυ-
στυχία, η οποία αν εξαπλωνόταν κι άλλο, μετά την οικονομική απειλή, θα έφθανε 
κάποια μέρα που η εβραϊκή Κοινότητα θα αδυνατούσε να ανταποκριθεί στα επιτελού-
μενα ως τότε κοινωνικά έργα. Συγκεκριμένη πρόταση του Μπεσαντζή ήταν να υπο-
λογισθούν όλες οι παράμετροι του οικονομικού προβλήματος, να μελετηθούν όλες οι 
πτυχές του, να ερευνηθούν, έστω και μερικώς, οι παράγοντες σύνθεσής του για να μη 
ευρεθεί η Κοινότητα σε περισσότερο δυσχερή θέση.

Ο Μπεσαντζής κατέκρινε συγχρόνως όσους υποστήριζαν πως τα οικονομικά προ-
βλήματα ήταν εκτός πλαισίου δραστηριοτήτων της Ισραηλιτικής Κοινότητας, επειδή 
αυτά ήταν εξαρτημένα από τη γενική δύσκολη κατάσταση. Προφανώς ο βουλευτής 
δεχόταν ότι η οικονομική επιφάνεια των ομοθρήσκων του εξαρτιόταν ουσιαστικά από 
τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, αυτό όμως το γεγονός δεν θα μπορούσε να 
περιορίσει την όξυνση των ιδιαίτερων αιτίων, ούτε και να προστατεύσει από δυσχέ-
ρειες ορισμένες κατηγορίες του εβραϊκού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης. Συνεπώς θα 
έπρεπε να μελετηθεί η γενεσιουργός αιτία του οικονομικού προβλήματος, ώστε να 
αντιμετωπισθεί αυτό έστω και μερικώς.

Προφανώς η οικονομική κρίση στη Θεσσαλονίκη ήταν γενική, είχε αρχίσει πολύ 
πριν το 1928 και, κατά τον Μπεσαντζή, οι ομόθρησκοί του υπέφεραν τις συνέπειές 
της πολύ περισσότερο από τον υπόλοιπο πληθυσμό της πόλης. Υπήρχε δυστυχία με-
ταξύ των κατοίκων της Θεσσαλονίκης10. Η δυστυχία αυτή εκδηλωνόταν σε πιο οξεία 
και σκληρή μορφή στην πλειοψηφία των εβραίων. Ο Μπεσαντζής αναρωτιόταν για 
τα αίτια της πενίας των ομοθρήσκων του και κατέληγε σε πρόταση για προσεκτική 
αναζήτηση αυτών που προκάλεσαν τη δυσμενή οικονομική δυσπραγία των εβραίων.

Τότε ήταν που ο Μπεσαντζής έκρινε ως απαραίτητη από το Κοινοτικό Συμβού-
λιο τη συγκέντρωση: α) των συντελεστών της κακής οικονομικής κατάστασης των 
ομοθρήσκων του στη Θεσσαλονίκη, β) των επαγγελμάτων που αυτοί ασκούσαν κα-
θώς και γ) των συνθηκών ζωής τους. Η σύνθεση ενός τέτοιου στατιστικού πίνακα 
κρινόταν ωφέλιμη για να σχηματισθεί ακριβής ιδέα της πραγματικής οικονομικής 
κατάστασης του εβραϊκού στοιχείου της Θεσσαλονίκης. Η ενέργεια αυτή, κατά τον 
Μπεσαντζή, θα έδινε τη δυνατότητα να επιχειρηθεί μια καρποφόρα εργασία προς 
επίλυση του ανακύψαντος σοβαρού οικονομικού εμποδίου. Προτεινόταν λοιπόν στο 
Ισραηλιτικό Κοινοτικό Συμβούλιο να σχηματίσει μία ειδική επιτροπή που θα στελε-

10  Η πλήρης εικόνα δυστυχίας φαινόταν στα καφενεία της πόλης όπου πολλοί άνδρες ανέμεναν με 
την ελπίδα να παρουσιαστεί κάποια εργασία. Βλ. σχετ. περιγραφή M. Mazower, ό.π., σ. 441.
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χωνόταν από πρόσωπα με ανοιχτές ιδέες, πρόσωπα συνηθισμένα να βλέπουν, να θεω-
ρούν, να παρατηρούν μεθοδικά τα πράγματα, έχοντας όμως καταστρώσει λεπτομερές 
πλάνο εργασίας. Η επιτροπή αυτή θα έπρεπε να έχει πληρεξουσιότητα για να μπορεί 
ευχερώς να συνδράμει σε όλες τις υπηρεσίες της Κοινότητας και να ανταπεξέρχεται 
στην δύσκολη αποστολή της. 

Το οικονομικό πρόβλημα ήταν το μεγάλο εμπόδιο που ορθωνόταν μπρος στους 
διευθύνοντες τις τύχες του εβραϊκού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης. Έως το 1928 το 
πρόβλημα αυτό ξέφευγε από την προσοχή των ιθυνόντων. Από το έτος όμως εκείνο 
τα πράγματα είχαν αρχίσει να αλλάζουν και το οικονομικό θέμα είχε καταλάβει προ-
εξάρχουσα θέση.

Ο Μπεσαντζής σε άλλο άρθρο του στην Ελ Πουέβλο της 13ης Απριλίου 1928 
πρότεινε με θέρμη την μετανάστευση των οικονομικώς αδυνάτων στην Παλαιστίνη11, 
όπου η κατάσταση, όπως υποστήριζαν μερικοί σιωνιστές, δεν ήταν τόσο δυσχερής, 
παρόλο που πολλοί ομιλούσαν περί του αντιθέτου και δημιουργούσαν με αυτόν τον 
τρόπο άσχημες εντυπώσεις.

Τα προαναφερθέντα διαδοχικά άρθρα του Μπεσαντζή, όπως ήταν φυσικό, προκά-
λεσαν πλήθος συζητήσεων και δημοσιευμάτων στους εβραϊκούς κύκλους της Θεσσα-
λονίκης. Έτσι, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης Λα Βερδάδ12, της 13ης Απριλίου 1928, 
αναφέρθηκε επί τούτου στην αρθογραφία του Mπεσαντζή και πρότεινε καταρτισμό 
ειδικής επιτροπής, η οποία θα προσπαθούσε να θεραπεύσει το εμφανισθέν κακό ή 
τουλάχιστον τον καθορισμό της γέννησής του.

Η κομμουνιστική εφημερίδα Αβάντι13 της 14ης Απριλίου 1928 προχώρησε σε ευ-

11 Περισσότεροι από 10.000 εβραίοι είχαν ήδη μεταναστεύσει στην Παλαιστίνη ως το 1928. Εξάλλου 
είναι γνωστό ότι ένας σημαντικός αριθμός εβραίων, κυρίως πλουσίων είχε μετεγκατασταθεί στις ευρωπα-
ϊκές χώρες. Εύποροι εβραίοι είχαν ήδη μεταναστεύσει στη Γαλλία, χώρα όπου πολλοί ομόθρησκοί τους 
είχαν εγκατασταθεί από το 1914. Βλ. σχετ. Σκούρτης Ιωάννης, «Η μετανάστευση των εβραίων της Θεσσα-
λονίκης στη Γαλλία κατά το Μεσοπόλεμο». Επιστημονική επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, 3(1992), σ. 235-246. 

12 Η καθημερινή εφημερίδα Λα Βερδάδ ήταν αφομοιωτική, σοσιαλιστικής απόκλισης, ιδρύθηκε από 
τον Ισαάκ Σιακκή στα 1920, είχε ως συντάκτη τον Αβραάμ Λεβή και συνεργάτες τους δημοσιογράφους 
Αλμπέρτο Μόλχο, Ισαάκ Καμπελή, Ζακ Βεντούρα, Αβραάμ Μπεναρόγια. Η κυκλοφορία της εφημερίδας 
Λα Βερδάδ κράτησε μέχρι το 1929. Βλ. σχετ. Ρ. Φρεζής, ό.π., σ. 131 και Μ. Κανδυλάκης, όπ. π., τ. Β´, σ. 
480-483. 

13 Η Αβάντι, σοσιαλιστική εφημερίδα της γνωστής Φεντερασιόν, κυκλοφόρησε στα 1911 (κατ΄άλλους 
στα 1912). Την επιμέλεια της έκδοσής της είχε συντακτική ομάδα με διευθυντή τον Αβραάμ Μπεναρόγια, 
ιστορικό στέλεχος του σοσιαλισμού της Ελλάδος, αρχισυντάκτης της εφημερίδας ήταν ο Αλβέρτο Αρδίτη 
και συνεργάτες οι : Δαβίδ Ρεκανάτι, Ζακ Αμαρίλιο, Ζακ Βεντούρα, Αβραάμ Κοέν, Ιωσήφ Νεχαμά και τον 
Ισαάκ Επστάϊν, διευθυντή του εβραϊκού σχολείου (Ταλμούτ Τορά Αγκατάς). Η κυκλοφορία της Αβάντι 
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θεία επίθεση κατά του Μπεσαντζή, επειδή αυτός είχε αποδώσει στους Μικρασιάτες 
πρόσφυγες τη δυστυχία των Ισραηλιτών, εκμεταλλεύτηκε όλη τους την απλότητα και 
ζητούσε να στείλει τους ομοθρήσκους του στην...κόλαση της Παλαιστίνης, εκεί όπου 
ήδη αρκετοί Θεσσαλονικείς εβραίοι σύρονταν άνεργοι στους δρόμους της.

Μετά από τα δημοσιεύματα των εφημερίδων Λα Βερδάδ και Αβάντι, ο Μπεσα-
ντζής επανήλθε με νέο άρθρο του στην εφημερίδα Ελ Πουέβλο14, σ΄αυτό υποδείκνυε 
– προφανώς μετά από την εγκατάσταση αρκετών εβραίων της Θεσσαλονίκης στην 
Παλαιστίνη - να υπάρξει μεταναστευτική στροφή των ομόθρησκών του στη Nότια 
Aμερική, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ήδη ερμητικώς κλειστές, ενώ υπήρχαν 
και άλλα κράτη στον απομακρυσμένο Νέο Κόσμο, όπου οι εβραίοι Θεσσαλονικείς θα 
μπορούσαν να μεταβούν και να εγκατασταθούν επιτυχώς. Ο Μπεσαντζής κατέληγε 
σε συγκεκριμένο αίτημα για συγκρότηση επιτροπής προς μελέτη αυτού του φλέγο-
ντος ζητήματος. Το άρθρο του περιείχε επιπλέον υπόδειξη για σχηματισμό επιτροπής 
αποτελούμενης από πρόσωπα αφοσιωμένα, αντιλαμβανόμενα την πραγματική άβυσ-
σο στην οποία είχαν περιέλθει οι εβραίοι της Θεσσαλονίκης. Η επιτροπή αυτή θα 
έπρεπε να καταβάλει απαράμιλλο εργασιακό ζήλο για να προλάβει οποιεσδήποτε νέες 
δύσκολες καταστάσεις και καταστροφές.15

Το κομμουνιστικό Αβάντι, στο φύλλο του της 16ης Απριλίου 1928, συνέχιζε 
την αρθογραφία του  για το προς αντιμετώπιση οικονομικό θέμα των εβραίων της 
Θεσσαλονίκης.  Η εφημερίδα αυτή υποστήριζε πως το μόνο μέσο που έπρεπε να 
μετέλθει ο εβραϊκός πληθυσμός της πόλης ήταν να χρησιμοποιήσει τα εφόδια τα 
οποία διέθετε για να επιβάλει τον σεβασμό στα κεκτημένα δικαιώματά του και να 
χρησιμοποιήσει την εβραϊκή Κοινότητα και τα κοινοτικά έργα προς όφελός του. 
Ταυτόχρονα το Αβάντι εξαπέλυε δριμύτατη επίθεση κατά του βενιζελικού βουλευτή 
Mπεσαντζή ο οποίος είχε προτείνει την μετανάστευση των εβραίων στην Παλαιστί-
νη16. Κατά τους εβραίους κομμουνιστές η μετανάστευση θα σήμαινε, ότι η Ισραηλι-
τική μειονότητα εγκατέλειπε το πεδίο δράσης της και περισυνέλλεγε τα υπάρχοντά 
της για να καταφύγει στην Παλαιστίνη. Απάντηση στην Αβάντι έδωσε αυθημερόν ο 
Mπεσαντζής17 με σύντομο άρθρο του, το οποίο επέκρινε ιδιαιτέρως τη θέση των κομ-
μουνιστών, οι οποίοι θεώρησαν τα άρθρα του εβραίου βουλευτή στην Ελ Πουέβλο ως 
διεξάγοντα ευθέως προπαγάνδα υπέρ των σιωνιστών.

σταμάτησε το 1935.
14  Εφημερίδα Ελ Πουέβλο, 16 Απριλίου 1928
15  Εννοεί την καταστροφική πυρκαϊά στη Θεσσαλονίκη του 1917.
16  Εφημερίδα Ελ Πουέβλο, φύλλο της 13ης Απριλίου 1928. 
17  Ελ Πουέβλο, φύλλο της 16ης Απριλίου 1928.
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Η Λα Βερδάδ προχώρησε σε μακροσκελές άρθρο18, συνταγμένο από δημοσιογρά-
φο με αρχικά A. Λ19, που διαφωνούσε ριζικά με τον Mπεσαντζή ως προς τον τρό-
πο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης και την θεραπεία της. O δημοσιογράφος 
Α(βραάμ) Λ(εβή) απέδιδε τη δυσχερή οικονομική θέση των εβραίων της Θεσσαλονί-
κης στην πνευματική χαλάρωση των ομοθρήσκων του και αναρωτιόταν για το πρα-
κτέο «περί καλού εκπαιδευτικού προσανατολισμού των εβραιοπαίδων». Ο ίδιος, ο 
Αβραάμ Λεβή απέδιδε τα οικονομικά δεινά των εβραίων στη γενική δυσπραγία της 
χώρας, στο ότι όλοι οι ομόθρησκοί του επιδίδονταν σε επαγγέλματα βιοτεχνικά και 
αχθοφορικά και, τέλος, ότι το πρόβλημα οφειλόταν στο μεγάλο αριθμό των εβραίων, 
σχεδόν διπλάσιοι, οι οποίοι μετέρχονταν επαγγέλματα στα οποία, οι πρώην ασχολού-
μενοι με αυτά, είχαν αυξηθεί20. 

Νέο σφοδρό άρθρο για το ίδιο φλέγον οικονομικό ζήτημα δημοσιεύθηκε στην 
εφημερίδα Αβάντι21 η οποία έκανε επίθεση κατά του βουλευτή Mπεσαντζή υποστηρί-
ζοντας ότι οι αφορμές μεταξύ άλλων για την οικονομική κατάπτωση των εβραίων της 
Θεσσαλονίκης ήταν πολλές. 

Ο  Μπεσαντζής βέβαια ισχυριζόταν ότι το χριστιανικό στοιχείο της Θεσσαλονίκης 
αισθανόταν ότι ζούσε στο δικό του τόπο, ότι γνώριζε τα δικαιώματά του, καθώς επίσης 
και τον τρόπο άμυνάς του, ενώ οι αλλόθρησκοι, όπως ήταν οι εβραίοι, σκέπτονταν και 
αισθάνονταν διαφορετικά από τους χριστιανούς. Ο ίδιος βουλευτής έκρινε πως με αυτή 
τη σκέψη το εβραϊκό στοιχείο της Θεσσαλονίκης εμφανιζόταν να υστερεί και να αισθά-
νεται κάπως αδικημένο ή και ηττημένο έναντι των χριστιανών. Η εφημερίδα Αβάντι (δεν 
παρέλειπε να αναφερθεί  και στον υπάρχοντα τότε επίσημο και ανεπίσημο αντισημιτισμό)  
υποστήριζε ότι ο εβραίος είχε να αναμετρηθεί με τον χριστιανό, πρόσφυγα εκ Μι-
κράς Ασίας, ο οποίος όμως είχε το πλεονέκτημα της δωρεάν κατοικίας, της άδειας 
άσκησης επαγγέλματος και, πολλές φορές, άλλες ευνοϊκές ρυθμίσεις για το ενοίκιο 
του καταστήματός του. Το άρθρο του κομμουνιστικού δημοσιογραφικού οργάνου τε-
λείωνε με προσωπική επίθεση κατά του ομόθρησκου Mπεσαντζή και του συνιστούσε 
να φυλάξει τις συμβουλές του για τους πτωχούς συγγενείς του, αντί να προσπαθεί να 
τους εγκαταστήσει στο συνοικισμό 151. 

Συμπερασματικά η κομμουνιστική εφημερίδα επαναλάμβανε το σύνθημα για 

18  Εφημερίδα Λα Βερδάδ της 19ης Απριλίου 1928.
19  Τα γράμματα Α. Λ. είναι μάλλον τα αρχικά του Aβραάμ Λεβή, συνδιευθυντή της γαλλόφωνης 

εφημερίδας της Θεσσαλονίκης Le Progrès.
20  M. Mazower, ό.π., σ. 440-441. Οι προφορικές μαρτυρίες του εβραίου φίλου μας Ζακ Μπερεσύ 

ταυτίζονται εν μέρει με τα παραπάνω δημοσιευμένα σχόλια.
21  Της 19ης  Απριλίου 1928.
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απόδοση της Ισραηλιτικής Κοινότητας στους εβραίους κομμουνιστές. Ο Mπεσα-
ντζής δια της εφημερίδας Ελ Πουέβλο (της 19ης Απριλίου 1928) έκανε νέα δριμύτα-
τη επίθεση στην Αβάντι, η οποία έγραψε ότι κακώς συμβούλευαν τους εβραίους να  
μεταναστεύσουν στην Παλαιστίνη, επειδή όσοι μετέβαιναν εκεί σύρονταν νηστικοί 
στους δρόμους. Ο Mπεσαντζής, ανταπάντησε στην κομμουνιστική εφημερίδα ζητώντας 
από αυτήν να τον πληροφορήσει πόσοι εβραίοι σύρονταν χωρίς ψωμί στους δρόμους 
της Θεσσαλονίκης, πόσες καταστροφές προξενούσε η ανεργία μεταξύ των εβραϊκών 
μαζών, και  πόσες εκατοντάδες οικογένειες δεν είχαν ούτε μια μπουκιά ψωμί. Στην 
Παλαιστίνη, οτιδήποτε και αν ισχυριζόταν το κομμουνιστικό όργανο, υπήρχε ελπίδα 
εργασίας, ανάπτυξης και ευδαιμονίας, ισχυριζόταν ο εβραίος βουλευτής22. 

Η διαμάχη που παρακολουθήσαμε αντανακλά τη δύσκολη πραγματικότητα που 
βίωναν οι εβραίοι της Θεσσαλονίκης στην προσπάθειά τους να επιλύσουν αποτελε-
σματικά, στα 1928, την υπό εξέλιξη οικονομική κρίση, η οποία, ως γνωστόν, ταλά-
νισε τον κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο στα 1929, ένα χρόνο αργότερα μετά από την 
αρθρογραφία του Μεντές Μπεσαντζή.

Περαίνουμε με την έκφραση ευχαριστιών  στο φίλο Ζακ Μπερεσύ για την ουσια-
στική πληροφόρηση στη έρευνά μας.

Konstantinos Sehidis - Ioannis Skourtis

Summary
The jewish newspapers of Thessaloniki  had repeatedly and persistently dealt with 

the issue of the difficult economic situation of the Jews who lived in Thessaloniki.
In 1928, the articles of the jewish press of Thessaloniki showed this serious prob-

lem, the Jews’ effort to organize  themselves and also the different solutions which 
both liberals and communists suggested, in order to deal with the matter of their dif-
ficult economic situation as effectively as possible.

However, it is known that the following year (1929), the economic situation  of  the  
Jews would worsen. It seemed that the Jews of Thessaloniki had entered the economic  
crisis before the Great Depression in 1929. 

22 Εφημερίδα Ελ Πουέβλο, στο φύλλο της 19ης Απριλίου 1928.
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Η εβραϊκή «ελίτ» της δημοσιογραφίας και η γαλλική γλώσσα 
στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου





Είναι γνωστό ότι στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου κυκλοφορούσαν εβραι-
οϊσπανόφωνες εφημερίδες, οι οποίες όμως είχαν περιορισμένη εμβέλεια λόγω της 
δυσπρόσιτης ανάγνωσής τους από το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της πόλης. 
Αυτό το γλωσσικό εμπόδιο υπερπηδήθηκε χάρη στην πολύ καλή γνώση της γαλλι-
κής1 από τους Θεσσαλονικείς εβραίους που, αδιαφορώντας για την εκμάθηση της 
ελληνικής γλώσσας2, προχώρησαν στην έκδοση γαλλόφωνων εφημερίδων, οι οποίες 
φύτρωναν σαν μανιτάρια στη Θεσσαλονίκη, αφού τις βρίσκουμε  να έχουν πολλούς 
αριθμούς επίσημης κυκλοφορίας, παρά την περιορισμένη τους πώληση. Ο γαλλόφω-
νος Τύπος της Θεσσαλονίκης έδινε τότε την εντύπωση ότι οι εβραίοι αποτελούσαν 
το μεγαλύτερο μέρος της πόλης αυτής σε σύγκριση με τους χριστιανούς και τους 
μουσουλμάνους.

Την περίοδο στην οποία αναφερόμαστε συγκεκριμένοι εβραίοι, δυναμικοί και 
ενεργητικοί, πρόσωπα πολύ γνωστά στον εβραϊκό κόσμο της Θεσσαλονίκης, άτομα 
αναμεμιγμένα στα κοινά (κοινοτικά, δημοτικά ή κρατικά πράγματα), είχαν πάρει την 
απόφαση να χρησιμοποιήσουν την πολύ καλή τους γνώση στη γαλλική για να εκδώ-
σουν γαλλόφωνες εφημερίδες με χαρακτηριστικούς και υποσχόμενους τίτλους (γεγο-
νός που επιτρέπει να γίνει κατανοητό, μεταξύ των άλλων, και το πνεύμα μερίδας της 
θεσσαλονικώτικης εβραϊκής ιθύνουσας τάξης). Σε αυτό βέβαια το δημοσιογραφικό 

1  Για τους εβραίους η γαλλική γλώσσα ήταν αρκετά οικεία όχι μόνον λόγω της ευρυτάτης κατά τα 
χρόνια εκείνα διάδοσής της, αλλά κυρίως λόγω της εκμάθησής της στα καλοοργανωμένα γαλλικά σχολεία 
της Θεσσαλονίκης, όπου οι εβραίοι προτιμούσαν να φοιτούν. Βλ. Σκούρτης Ιωάννης, Γαλλικά σχολεία της 
Θεσσαλονίκης και της περιφέρειάς της μετά το 1912”, Πρακτικά Συνεδρίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 
1912 2 (1986), σ. 341-361 και του Ιδίου, “Εβραιοϊταλική εκπαιδευτική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη ή 
μετεξέλιξη του εβραϊκού σχολείου Θεσσαλονίκης σε ιταλικό (1870-1926), Πρακτικά Ελληνικής Ιστορικής 
Εταιρείας 14 (1994), σ. 363-387.

2  Από το 1912 ως το 1930 η πλειοψηφία των εβραίων της Θεσσαλονίκης δεν ενδιαφερόταν για την 
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, παρόλο που ζούσε στην ελληνική επικράτεια των Nέων Xωρών. Ο 
εβραϊκός πληθυσμός της Θεσσαλονίκης δεν έκανε καμία προσπάθεια να εκμάθει τη γλώσσα της χώρας όχι 
μόνον επειδή η ελληνική δεν ήταν διεθνής γλώσσα, αλλά επειδή αρκετοί εβραίοι θεωρούσαν προσωρινή 
την παραμονή τους στη Θεσσαλονίκη, σκοπεύοντας να μεταναστεύσουν στη Γαλλία, χώρα όπου πολλοί 
ομόθρησκοί τους είχαν ήδη μεταναστεύσει. Βλ. Ι. Σκούρτης “Η μετανάστευση των εβραίων της Θεσσα-
λονίκης στη Γαλλία κατά το Μεσοπόλεμο”, στο Συλλογικό τόμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3(1992), σ. 235-247. 
Τα χρόνια εκείνα η μελέτη της ελληνικής ήταν αδιανόητη για τους εβραίους της Θεσσαλονίκης. Βλ. Σχετ. 
Henriette Asseo, Jorge Chebrun, Τι απέγιναν οι εβδομήντα χιλιάδες εβραίοι της Θεσσαλονίκης; Μετάφραση 
Ρ. Μπενβενίστε, Θεσσαλονίκη 1977, σ. 5-6.
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γεγονός συνετέλεσε και η επικρατούσα στη Θεσσαλονίκη γαλλόφωνη ατμόσφαιρα, η 
οποία προσανατόλισε τους εξέχοντες εβραίους να εκδώσουν τις γαλλόφωνες εφημε-
ρίδες τους για να διαδώσουν μέσω της διεθνούς γαλλικής γλώσσας τον προβληματι-
σμό του εβραϊκού στοιχείου της Θεσσαλονίκης 3.

Έτσι, κυκλοφόρησαν στη Θεσσαλονίκη γαλλόφωνες εβραϊκές εφημερίδες, κα-
τευθυνόμενες από τους ιδιοκτήτες τους ή τους διευθυντές τους, που ήταν όλοι τους 
εβραίοι, οι οποίοι θα αποτελούσαν τον πυρήνα ζυμώσεων ή το μέσο για διέλευση των 
ομοθρήσκων τους από τους τότε χαλεπούς για όλους καιρούς. Η παρούσα έρευνα θα 
επικεντρωθεί σε ονόματα και πράξεις εβραίων εκλεκτών και προβεβλημένων, εκδο-
τών και ιδιοκτητών γαλλόφωνων εβραϊκών εφημερίδων της Θεσσαλονίκης. 

Καταρχήν εντοπίσαμε τον ιδιοκτήτη και διευθυντή της γαλλόφωνης εφημερίδας 
Le Journal de Salonique, τον Σααδή Λεβή, διαπρεπή εβραίο δημοσιογράφο, γνωστή 
και αναγνωρίσιμη προσωπικότητα της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης. Τριάντα χρόνια 
μετά τον θάνατό του ο Δήμος Θεσσαλονίκης τίμησε αυτόν τον εβραίο συντοπίτη μας 
δίδοντας το όνομά του σε δρόμο της πόλης (ο δρόμος Σααδή Λεβή υπάρχει και σήμε-
ρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης). Αξιοπρόσεκτο της ευελιξίας της διεύθυνσης της 
εφημερίδας Le Journal de Salonique είναι ότι αυτή υπογράμμιζε, κατά την εποχή των 
Νεοτούρκων, ότι ήταν Συνταγματικό Όργανο και αυτό για λόγους κατανοητούς. 

Ιδιοκτήτης και διευθυντής της γαλλόφωνης εφημερίδας της Θεσσαλονίκης Le 
Progrès de Salonique ήταν ο Αλμπέρτο Ματαράσο, ο οποίος είχε ως ανάδοχό του 
τον Ζακόμπ Κοέν. Η εφημερίδα του ήταν καθημερινή, με ύλη πολιτική, λογοτεχνική 
και εμπορική. Οι δυο προαναφερθέντες εβραίοι ήταν γνωστές προσωπικότητες της 
Θεσσαλονίκης. 

Οι εφημερίδες Le Journal de Salonique και Le Progrès de Salonique τελικά συγχω-
νεύθηκαν και σχημάτισαν μία νέα εφημερίδα, την L’Indépendant4, με ιδρυτές τους: 

α) Αλμπέρτο Ματαράσο, ο οποίος για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ήταν 
συγχρόνως ιδιοκτήτης και διευθυντής της. Στη συνέχεια, η ιδιοκτησία της εφημερί-

3  Διακεκριμένοι εβραίοι είχαν ήδη συνειδητοποιήσει τις περιορισμένες δυνατότητες της μητρικής 
τους γλώσσας, της εβραιοϊσπανικής διαλέκτου (ladino), που την ομιλούσαν μεταξύ τους. Οι ίδιοι είχαν 
σκεφθεί πως θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν μία διεθνώς ομιλούμενη γλώσσα για να διαδώσουν, πανελ-
ληνίως, αλλά και διεθνώς τις θέσεις τους. Με τη χρήση της γαλλικής γλώσσας η εβραϊκή αφρόκρεμα 
έκρινε ότι θα μπορούσε να ξεπεράσει τα εμπόδια της μητρικής της διαλέκτου. Η γαλλική θα συντελούσε, 
κατά κάποιον τρόπο, στην παρουσίαση και κοινοποίηση κοινωνικών θέσεων του εβραϊκού πληθυσμού της 
Θεσσαλονίκης.  

4  Η εφημερίδα L’Indépendant είχε αρχίσει να κυκλοφορεί στα 1909 · αυτή είχε καθιερωθεί και γι᾽αυ-
τόν το λόγο  συνέχισε να εκδίδεται ως τον Β’Παγκόσμιο Πόλεμο. Βλ. σχετ. Μαν. Κανδυλάκης, Εφημεριδο-
γραφία της Θεσσαλονίκης, τ. Β΄1912-1923 Θεσσαλονίκη, Έκφραση, Β΄(2000 ), σ. 490.



Η εβραϊκή «ελίτ» της δημοσιογραφίας και η γαλλική γλώσσα στη Θεσ/νίκη του Μεσοπολέμου 329

δας πέρασε στα χέρια του  Ιωσήφ Νεχαμά, διευθυντή της τράπεζας της Θεσσαλονί-
κης «Union» (Ένωση). Ο Ιωσήφ Νεχαμά είναι ο συγγραφέας του έργου Ιστορία των 
εβραίων της Θεσσαλονίκης (Histoire des juifs de Salonique).

β) Ο Λάζαρος Νεφούση ήταν ο δεύτερος ιδρυτής της L’Indépendant και διοικη-
τικό της στέλεχος, με συνδιευθυντές της εφημερίδας δύο άλλες προσωπικότητες του 
εβραϊκού κόσμου της Θεσσαλονίκης, το Μεντές Μπεσαντζή και τον Ελή Ατάς. Αρ-
γότερα, στα 1926, διευθυντής της L’Indépendant ήταν ο μόνον ο Μεντές Μπεσαντζή, 
εξτρεμιστής σιωνιστής, σημαντικό στέλεχος και αρχηγός του σιωνιστικού κινήματος 
της Θεσσαλονίκης. Στις 7 Νοεμβρίου 1926 ο Μεντές Μπεσαντζή εκλέχθηκε βουλευ-
τής του κόμματος της Πολιτικής Εβραϊκής Ένωσης (Union Hébraïque Politique). Οι 
ιδρυτές-διευθυντές της εφημερίδας αυτής, της l’Indépendant, διέμειναν για μεγάλο 
χρονικό διάστημα στο Παρίσι. Τα ονόματα αυτών εμφανίζονταν, σε κάθε έκδοση, 
στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, ακριβώς κάτω από τα κεφαλαία γράμματα του 
τίτλου της. Αυτό που ενδιαφέρει επίσης είναι τα ονόματα των συνεταίρων της εφημε-
ρίδας, που ήταν οι γιοί του Σααδή Λεβή, του διακεκριμένου δημοσιογράφου της Θεσ-
σαλονίκης, που μετανάστευσε στην Γαλλία μετά το 1912, αφήνοντας στους κληρο-
νόμους του τα δικαιώματα της εκμετάλλευσης της γαλλόφωνης εφημερίδας του, που 
είχε τις εγκαταστάσεις της σε κτήριο της Ισραηλιτικής Κοινότητας, στην οδό Αγίου 
Μηνά 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου σήμερα το εβραϊκό μουσείο. Αυτή η 
καθημερινή εφημερίδα περιελάμβανε πολιτικές, λογοτεχνικές και εμπορικές στήλες. 
Στην συντακτική ομάδα της L΄Indépendant συμμετείχε επίσης και ο πρώην βουλευ-
τής του κομμουνιστικού κόμματος Bεντούρα, παρόλο που στην διεύθυνση συμμετεί-
χε ο σιωνιστής βουλευτής και πρώην Γάλλος Μεντές Μπεσαντζής. Οι ιδιοκτήτες της 
εφημερίδας, αν και πρωτοστατούσαν ως υποστηρικτές της αφομοίωσης, της προσέδι-
ναν μια πτυχή σιωνιστικού οργάνου, επειδή ο ένας από τους συν-διευθυντές της ήταν 
ο αρχηγός του σιωνιστικού κινήματος της Θεσσαλονίκης, ασυμβίβαστος σιωνιστής, 
εξτρεμιστής, γεγονός που του επέτρεψε να εκλεγεί δυο φορές ως βουλευτής (το 1926 
και το 1928). Η τελευταία του εκλογή απέδειξε ότι ο Μεντές Μπεσαντζής ήταν ένας 
ισχυρός και αξιοσέβαστος σιωνιστής αρχηγός. 

Ο άλλος συν-διευθυντής της L΄Indépendant, ο Ελή Aττάς, ανήκε στον οργανι-
σμό των παλαιών μαθητών της Παγκόσμιας Ισραηλιτικής Ένωσης (Alliance Israélite 
Universelle) της Θεσσαλονίκης, υποστήριζε την αφομοίωση των εβραίων και ενίσχυε 
την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Ο τραπεζίτης Ιωσήφ Νεχαμά, που ήταν ο 
πρόεδρος της Παγκόσμιας Ισραηλιτικής Ένωσης Θεσσαλονίκης, παρουσιάζεται ως 
υποστηρικτής και υπερασπιστής της αφομοίωσης των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. 
Γι’αυτόν τον λόγο και σε τακτικά χρονικά διαστήματα εμφανίζονταν στις σελίδες 
της L΄Indépendant δημοσιεύματα υπέρ της αφομοίωσης, που ο Μπεσαντζής δεν θα 
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είχε ποτέ δημοσιεύσει αν ήταν ο μόνος διευθυντής της εφημερίδας αυτής. Παρόλα 
αυτά, η L΄Indépendant συνέχισε να είναι ένα ένθερμο εβραϊκό όργανο, έχοντας μά-
λιστα δώσει πολλές φορές το έναυσμα για επίθεση των χριστιανικών εφημερίδων 
της Θεσσαλονίκης. Εξάλλου αντίπαλοι ομόθρησκοι των διευθυνόντων την εφημερίδα 
βεβαίωναν ότι ήταν προκλητικά τα δημοσιεύματα της L΄Indépendant, το 1926, στο 
θέμα της καθιέρωσης της Κυριακής ως ημέρας αργίας5. Γενικά, η πολιτική αυτής της 
εφημερίδας ήταν να παρουσιάσει τους εβραίους της Θεσσαλονίκης ως άτομα κυνη-
γημένα από τους χριστιανούς, από το Δημαρχείο ή το Κράτος ή ακόμη τους εβραίους 
ως θύματα αδικιών, αφού δεν κατείχαν ως τότε κάποια κοινωνική θέση ανάλογη με 
το πνευματικό τους επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η εφημερίδα θεωρήθηκε ως 
γαλλικό μέσο, συνεργάτης των Γάλλων, που λάμβανε μηνιαία επιδότηση από αυτούς. 
Εξαιτίας αυτής της οικονομικής ενίσχυσης οι σελίδες της L΄Indépendant περιείχαν 
καθημερινά εγκωμιαστικά σχόλια για τη Γαλλία, ένα διαρκή ύμνο και έπαινο προς τη 
χώρα που φαίνεται ότι κάλυπτε έξοδα της έκδοσης της εφημερίδας. Τίποτα το μεμπτό 
και το αρνητικό για τη Γαλλία δεν εμφανιζόταν στις στήλες της εφημερίδας αυτής, 
ακόμα και αν οι καιροί υπαγόρευαν την υπεράσπιση των συμφερόντων της Ελλάδας, 
χώρα όπου η εφημερίδα αυτή ανέπτυσσε τις δραστηριότητές της και κέρδιζε χρήμα-
τα. Για παράδειγμα να αναφερθεί ότι, μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στη 
Γαλλία και την Σερβία, όταν όλες οι εφημερίδες έδειχναν κάποια ανησυχία, αλλά και 
έντονη δυσαρέσκεια, η L΄Indépendant θεώρησε το γεγονός αυτό ευχάριστο, συμβάλ-
λον στην διατήρηση της ειρήνης. Αναμφίβολα, η L΄Indépendant διατηρούσε στενές 
σχέσεις με το Προξενείο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη, που φαίνεται ότι της παρείχε 
μηνιαία οικονομική βοήθεια. Η ίδια εφημερίδα φαίνεται ότι λάμβανε δωρεάν από το 
Γραφείο Τύπου του Παρισιού, άμεσα και χωρίς διακοπή, για μήνες, τηλεγραφήματα 
με πληροφορίες τις οποίες ενσωμάτωνε στις σελίδες της, όπως, για παράδειγμα, την 
προαγωγή του διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Παρισιού σε Ιππότη της Λεγεώνας 
της Τιμής. Αντιθέτως, ο Μεντές Μπεσαντζής δε φαινόταν διόλου εγκωμιαστικός σε 
ότι αφορούσε τη Γερμανία, δεν διατηρούσε καλές σχέσεις με τον Πρόξενο της Γερ-
μανίας στη Θεσσαλονίκη και η γαλλόφωνη εφημερίδα του δημοσίευε προσβλητικά 
άρθρα για την Γερμανία6. Η εφημερίδα L΄Indépendant, πάντοτε εγκωμίαζε οτιδήποτε 
σχετιζόταν με τη Γαλλία, ενώ τα άρθρα της που αφορούσαν τις Εξωτερικές Υποθέ-
σεις ήταν πάντοτε σύμφωνα με τη γαλλική πολιτική. 

5 Ι. Σκούρτης, « Οι εβραίοι της Θεσσαλονίκης και η καθιέρωση της Κυριακής αργίας”, Πρακτικά 
Συνεδρίου της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας 12 (1992), σ. 387-405.  

6 Εφημερίδα L’Indépendant 30 Ιουνίου 1932.
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Κυριότερος συντάκτης της L΄Indépendant ήταν ο Αβραάμ Κοέν, άτομο καλλιερ-
γημένο, που γνώριζε καλά τα γαλλικά, τα σερβικά καθώς και τα ελληνικά. Ο Αβραάμ 
Κοέν, διακεκριμένος, ευφυής και διψασμένος για μάθηση, εγγράφηκε στο πανεπιστή-
μιο της Θεσσαλονίκης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Στον επαγγελματία δημοσιογράφο Ελή Βεϊσύ ανήκε η γαλλόφωνη εβραϊκή εφη-
μερίδα L’Écho de Salonique, που είχε δηλωθεί στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης από τον 
συντάκτη της Ζάκ Σαμουέλ Ουρή, ο οποίος ήταν και ιδρυτής της σατυρικής γαλλό-
φωνης εφημερίδας, Le Canard. Η φιλία του Ζακ Ουρή με τον Ελή Βεϊσύ αποτέλεσε 
το κίνητρο για συνεργασία των δύο ανδρών, του επαγγελματία δημοσιογράφου Bεϊσύ 
με τον Ζακ Σαμουέλ Ουρή, που δεν είχε σχέση με τη δημοσιογραφία. Ο Ελή Βεϊσύ 
ήταν ιδιοκτήτης, αλλά συγχρόνως και διευθυντής της L’Écho de Salonique, που είχε 
ως υπεύθυνο σύνταξης τον Αλμπέρτο Μόλχο. Η εφημερίδα L’Écho de Salonique εκ-
διδόταν δύο φορές την εβδομάδα (από την 5η Δεκεμβρίου 1927) και παρείχε πολιτι-
κές, λογοτεχνικές και εμπορικές πληροφορίες. Η εφημερίδα αυτή δημιουργήθηκε με 
αφορμή τη συμμετοχή του Ελή Βεϊσύ στις νομοθετικές εκλογές της 19ης Αυγούστου 
1928 στις οποίες αυτός ως φιλελεύθερος υποψήφιος μετείχε στην επίσημη λίστα της 
Ισραηλίτικης Ένωσης, αλλά και ως μέλος της επί μακρόν αντισιωνιστικής πάλης του. 
Η εφημερίδα αυτή διακρινόταν για την έντονη πολεμική της εναντίον των σιωνιστών. 
Μπροστά στην έντονη και ζωηρή της πολεμική στάση, στην σταθερή επιχειρηματο-
λογία της, τα σιωνιστικά όργανα προτιμούσαν να σιωπήσουν και να μην οδηγηθούν 
σε διαμάχη, κατέφευγαν μόνον σε προσβολές αναφέροντας τον Ελή Βεϊσύ ως προδό-
τη και αποστάτη. Εκτός από τον Ελή Βεϊσύ και τον Αλμπέρτο Μόλχο, κανένα άλλο 
άτομο δεν δούλευε σε αυτήν την εφημερίδα ως συντάκτης. Ο Αλμπέρτο Μόλχο ήταν 
νεαρός εβραίος, που εργάστηκε στη Θεσσαλονίκη, ως δημοσιογράφος, για πολλά 
χρόνια. Αυτός γνώριζε εκτός από τα εβραιοϊσπανικά (ladino), τα γαλλικά, τα ιταλικά, 
αλλά και τα ελληνικά, πράγμα σπάνιο για τους τότε εβραίους της Θεσσαλονίκης. Ο 
Αλμπέρτος Μόλχο παντρεύτηκε, μάλλον για οικονομικούς λόγους, την πλούσια θυ-
γατέρα Μπενρουμπή, γνωστού μεγάλου εμπόρου οικοδομικών υλικών7. 

Η εφημερίδα L’Echo de Salonique ενίσχυε την κυκλοφορία της γαλλόφωνης ενη-
μέρωσης και είχε τα γραφεία της στην οδό Φραγκίνη 2, στο κέντρο της Θεσσαλονί-
κης, στα σημερινά Λουλουδάδικα. 

Ιδιοκτήτης και διευθυντής άλλης γαλλόφωνης εφημερίδας της Θεσσαλονίκης, της 
L΄Opinion, ήταν ο εβραίος Αντουάν Ρουντέν8, που αργότερα, στα 1926, παραχώρησε 

7  Άλλες λεπτομέρειες για την L’Echo de Salonique παρουσιάζει ο Μ. Κανδυλάκης, όπ. π., σ. 548-549.  
8  Λόγω της στάσης του υπέρ των ελληνικών δικαίων ο Αντουάν Ρουντέν είχε χαρακτηριστεί στρατιώ-
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την εφημερίδα του σε δύο ομόθρησκούς του, τον Δαβίδ Φλορεντίν και τον Αλμπέρτο 
Κοέν. Ο πρώτος ήταν  δημοσιογράφος, παλιός σιωνιστής και διευθυντής της εβραι-
οϊσπανόφωνης εφημερίδας της Θεσσαλονίκης La Verdad. Ο Αλμπέρτος Κοέν ήταν 
γνωστός δημοσιογράφος, εμφορούμενος από κομμουνιστικές ιδέες και αντιλήψεις. 
Η L΄Opinion ανήκε στη μαχητική σιωνιστική μερίδα, και κυκλοφορούσε στη Θεσσα-
λονίκη και στα ελληνικά διαμερίσματα της Μακεδονίας και της Θράκης, εκεί όπου 
υπήρχαν αρκετοί εβραίοι. Η εφημερίδα αυτή που είχε εκδοθεί το 1911, περιείχε πολι-
τικές, λογοτεχνικές, αλλά και οικονομικές στήλες9. 

Εκδότης της γαλλόφωνης εφημερίδας της Θεσσαλονίκης Le Quotidien ήταν ο 
Χαΐμ(άκι) Κοέν, ο οποίος διέθεσε τα χρήματά του για τη δημιουργία της εφημερίδας 
αυτής προκειμένου να υποστηρίξει την υποψηφιότητά του στις εκλογές της Γερου-
σίας με το Σοσιαλιστικό κόμμα, χωρίς να έχει την έγκριση του κόμματος. Η εφημε-
ρίδα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις 12 Απριλίου 1929 και ο εβραίος υποψήφιος 
Χαΐμ(άκι) Κοέν υποχρεώθηκε να εκδώσει την εφημερίδα Le Quotidien, επειδή δεν 
μπορούσε να εξασφαλίσει την υποστήριξη της γαλλόφωνης εφημερίδας Le Progrès, 
η οποία όπως και οι άλλες δυο σιωνιστικές γαλλόφωνες εφημερίδες, Le Flambeau και 
L’Indépendant, είχαν εκφραστεί υπέρ του ομόθρησκού τους Ασσέρ Μαλλάχ, υποψή-
φιου Γερουσιαστή και προέδρου της Σιωνιστικής Ομοσπονδίας και επομένως ενάντια 
στον Χαΐμ Κοέν. Η εφημερίδα είχε περιορισμένη χρονική διάρκεια, μόνο κατά την 
διάρκεια της εκλογικής εκστρατείας του Χαΐμ Κοέν και ως τις εκλογές. Χωρίς να 
αναγγελθούν τα ονόματα του ιδιοκτήτη και του διευθυντή, η εφημερίδα Le Quotidien  
διόρισε, σύμφωνα με το νόμο, τον Αλμπέρτο Μόλχο, τον επονομαζόμενο Ναπολιτά-
νο, ως διευθυντή σύνταξης της. Ο πολύγλωσσος Μόλχο εμφανιζόταν τελικά ως διευ-
θυντής σύνταξης σε όλες τις γαλλόφωνες εβραϊκές και εβραιοϊσπανικές εφημερίδες 
της Θεσσαλονίκης.

Ιδρυτής και διευθυντής της γαλλόφωνης εφημερίδας της Θεσσαλονίκης  Le Pro-
grès ήταν ο Ζεζούα Χουλή, με συνδιευθυντές τον αντισωνιστή Σαμουήλ Ε. Μοδιάνο, 
και τον Αβραάμ Λεβή, επίσης αντισιωνιστή, αλλά και εβραίο εθνικιστή-ιδεαλιστή, 
μη φιλελεύθερο. Αυτός ήταν ο πρώτος Θεσσαλονικιός εβραίος διδάκτωρ Νομικής 
(1927) που ασκούσε δικηγορία και εργαζόταν επίσης ως διευθυντής της εβραιοϊσπα-
νικής εφημερίδας La Verdad. Οι δύο εβραίοι συνδιευθυντές είχαν φιλελεύθερες ιδέες 
και δήλωναν υπέρμαχοι της αφομοίωσης, της ένταξης, και της ενσωμάτωσης των 

της του γαλλικού λόγου και στρατιώτης του ελληνικού στρατού. Βλ. Εφημερίδα Η Πάλη της 10 Οκτωβρίου 
1918, αναφορά από Μ.  Κανδυλάκη, όπ. π., σ. 542.

9  Περισσότερες λεπτομέρειες για την εφημερίδα L΄Opinion βλ. Μ. Κανδυλάκης, όπ. π., σ. 531-542.
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εβραίων στο γίγνεσθαι της ελληνικής κοινωνίας. Η Le Progrès συνεργάστηκε με την 
εξουσία, υποστήριζε κυβερνητικές θέσεις μάλλον για να αποκτήσει συμμάχους, κυρί-
ως οικονομικούς και εμπορικούς. Η συμπεριφορά της εφημερίδας υπέρ της Γαλλίας 
εκφραζόταν σε κάθε περίσταση: για παράδειγμα, αυτή εμφανίζεται σε άρθρο της με 
τίτλο: « Οι εμπορικές μας σχέσεις με την Γαλλία» και υπότιτλο: «Η γαλλική κυβέρνη-
ση δίνει την συγκατάθεσή της στο ζήτημα της εισαγωγής των ελληνικών κρασιών»10. 
Συντάκτης της Le Progrès ήταν ο Μωΐς Βεντούρα, αδερφός του κομμουνιστή βου-
λευτή Βεντούρα. Στη σύνταξη της εφημερίδας εργαζόταν ο Ισαάκ Μόλχο. 

Ο Ζεζούα Χουλή εργαζόταν στο λογιστήριο της γαλλόφωνης εφημερίδας της 
Θεσσαλονίκης L’Opinion, αλλά και ως ρεπόρτερ. Ο Ζεζούα Χουλή κατ΄άλλους ήταν 
εκπαιδευτικός, δάσκαλος, κατ΄ άλλους απλός επιβλέπων στο Λύκειο Idadié των Σκο-
πίων ως το 1913. Δυναμικός και ευφυής, χωρίς να έχει κάποια ιδιαίτερη κουλτούρα 
στην αρχή, ο Zεζούα Χουλή κατάφερε να γίνει η ψυχή της Le Progrès. Αυτός ήταν 
ο μόνος από τους τρεις διευθυντές της Le Progrès που εξασκούσε αποκλειστικά το 
επάγγελμα του δημοσιογράφου χωρίς να επιδίδεται σε άλλη πρόσθετη απασχόληση. 
Αυτός, υπήρξε ενάντιος των σιωνιστών, αλλά με φιλελεύθερες ιδέες, οπαδός του Βε-
νιζέλου και του κόμματος των φιλελευθέρων. Ο Ζεζούα Χουλή γνώριζε πολύ καλά να 
υπερασπίζεται τα δικά του συμφέροντα τα οποία συμβάδιζαν με τις αρχές του. 

Δεν εντοπίσαμε άλλα στοιχεία για τη γαλλόφωνη εφημερίδα Le Progrès, που κυ-
κλοφόρησε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη το 1924. Τα γραφεία και το τυπογρα-
φείο της εφημερίδας έδρευαν στην οδό Φραγκίνη 2. Η εφημερίδα κυκλοφορούσε σε 
όλη την Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στα γεωγραφικά διαμερίσματα της Μακεδονίας και 
της Θράκης και είχε μάλιστα και συνδρομητές στο εξωτερικό.       

Γαλλόφωνη πρωινή εφημερίδα της Θεσσαλονίκης η Le Flambeau, πρωτοκυκλο-
φόρησε στις 9 Αυγούστου 1928 αφού δηλώθηκε στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης από 
τον βουλευτή Μεντές Μπεσαντζή, ο οποίος διορίστηκε διευθυντής της, ενώ ο Ελή 
Φρανσές διευθύνων σύμβουλός και ο Δαβίδ Φλορεντίν διευθυντής σύνταξής της. Ο 
Ελή Φρανσές είχε ήδη εργαστεί στην εταιρεία του Μοδιάνο Φλορεντίν, που έδρευε 
στην οδό Βίκτωρα Ουγκώ αριθμός 10, στην περιοχή Λαδάδικα. Ο Ελή Φρανσές ήταν 
εξειδικευμένος στο εμπόριο υφασμάτων και διετέλεσε γενικός γραμματέας της Σιω-
νιστικής Ένωσης Ελλάδος. Ως το 1928 κανένα όνομα ιδιοκτήτη ή εκδότη  δεν εμφα-
νίζεται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Όμως, από τις 11 Νοεμβρίου 1928 εμφα-
νίστηκαν τα ονόματα του Ελή Φρανσές ως διευθυντή και του Δαβίδ Φλορεντίν ως 
διευθυντή σύνταξης. Τα γραφεία της εφημερίδας βρίσκονταν στην οδό Αγίου Μηνά 

10  Εφημερίδα Le Progrès, 19 Απριλίου 1931.
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13, δηλαδή μέσα στον ίδιο χώρο με την L’Indépendant, αφού και οι δύο αυτές εφη-
μερίδες κήρυσσαν τις σιωνιστικές ιδέες και κατευθύνονταν από τον εβραίο βουλευτή 
Μπεσαντζή. 

Είναι βέβαιο ότι η Le Flambeau  εκδόθηκε από τον Μεντές Μπεσαντζή και τους 
τοπικούς αρχηγούς των σιωνιστών με σκοπό να πολεμήσουν την φιλελεύθερη αφομοι-
ωτική εφημερίδα Le Progrès, η οποία αντιμαχόταν την εβραϊκή Σιωνιστική Ένωση. Η 
εφημερίδα στόχευε επίσης στην υποστήριξη της υποψηφιότητας του Μπεσαντζή ως 
βουλευτή του ελληνικού Κοινοβουλίου. Αργότερα, στα 1930, αυτή η ίδια εφημερίδα 
στήριξε την υποψηφιότητα του Γκοτζαμάνη, ως Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Ο διευθυ-
ντής της Ελή Φρανσές, διαχειριζόταν και την εβραιοϊσπανόφωνη εφημερίδα AΞΙΟΝ. 
Ο Ελή Φρανσές ήταν γνωστός στη Θεσσαλονίκη και ως έμπειρος δημοσιογράφος, 
αλλά και ως ενεργό μέλος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. 

Αυτή η σιωνιστική εφημερίδα περιελάμβανε στήλες όσον αφορά την πολιτική, 
το εμπόριο, τις τέχνες και τις επιστήμες. Η Le Flambeau  καταδικάστηκε σε αργή 
εξαφάνιση, μιας και είχε εκδοθεί χάρη σε κάποια οικονομικά πλεονεκτήματα ορισμέ-
νων σιωνιστών συνδρομητών, αλλά και χάρη στη στήριξη της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος. 

Εντοπίσθηκαν πολύ ολίγα στοιχεία για τους ιδιοκτήτες, εκδότες και συντάκτες 
άλλων γαλλόφωνων εβραϊκών εφημερίδων όπως: Η Information, εβδομαδιαία εφη-
μερίδα, κομμουνιστική, η Pro Israel, γαλλόφωνη εβδομαδιαία εκδιδόμενη στη Θεσ-
σαλονίκη από το 1917, αυτή αποτελούσε όργανο του κόμματος των εξτρεμιστών 
σιωνιστών, αδιαλλάκτων και αναθεωρητών, υπό την διεύθυνση του γνωστού Ζα-
τομπίνσκυ. Συντάκτης και διευθυντής της ήταν ο Αβραάμ Ρεκανάτη, πρόεδρος των 
Μισραχιστών, αλλά και αρχηγός όλων των εξτρεμιστικών σιωνιστικών στοιχείων της 
Θεσσαλονίκης. Le Canard, εβδομαδιαία σατυρική και χιουμοριστική εφημερίδα εκ-
δόθηκε το 1918 από τον Ζακ Ουρή, ως συντάκτη.

 Le Benjamin, μεγάλη εβδομαδιαία γαλλόφωνη εφημερίδα για την νεολαία, που 
πωλούνταν παντού ακόμα και στην Διεθνές Βιβλιοπωλείο του Μαΐρ Μόλχο, στην οδό 
Τσιμισκή αριθμό τότε 19, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι γαλλόφωνες εφημερίδες δραστήριων εβραίων ιδιοκτητών, καλλιεργημένων και 
ολίγο καιροσκόπων, πέτυχαν να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά. Ως επιβεβαίωση των 
προαναφερθέντων παραπέμπουμε στις υποψηφιότητες εβραίων στις δημοτικές εκλο-
γές του 1929, όπου βλέπουμε ονόματα εβραίων ιδιοκτητών ή διευθυντών ή διαχειρι-
στών γαλλόφωνων εφημερίδων ή ονόματα συγγενών τους, που έχουν ήδη αναφερθεί 
στην ανάπτυξη της ανακοίνωσης. Έτσι, το ψηφοδέλτιο του υποψήφιου δημάρχου 
Αγγελάκη περιελάμβανε εκτός από τους χριστιανούς και τους παρακάτω εβραίους: 
Aλμπέρτο Mπενρουμπή, Δαβίδ Mαταλόν, Aσέρ Mωυσή, Zακόμπ Πελοσόφ, Aδόλ-
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φο Nαχμία. Το ψηφοδέλτιο του υποψήφιου δημάρχου Κύρκου, περιελάμβανε τους 
εβραίους: Aλμπέρτο Mπρούδο (φαρμακοποιό), Αλμπέρτο Μόλχο, Aλμπέρτο Tεχέ-
νιο, Γιομτώβ Zακοέλ, Mπαρούχ Σερρέρο. Το ψηφοδέλτιο του υποψήφιου δημάρχου 
Πατρικίου περιελάμβανε επίσης εβραίους : Aβραάμ Pεκανάτη ως αντιδήμαρχο, Dr 
Iσραήλ, Ισαάκ Ματαράσο, Αλμπέρο Νεφούση, ως αντιδήμαρχο, Δρ Aαρών Aλχανά-
τη, Δαβίδ Mεναχέ. Το ψηφοδέλτιο του υποψήφιου δημάρχου Μάνου περιελάμβανε 
τους εβραίους: Ελή Φρανσές ως αντιδήμαρχο, Σαλτιέλ Κοέν, Mωύς Mπενουζίλιο, 
Σαλβατόρ Tζαχόν, Oβαδία Mπέζα, Ισαάκ Μόλχο, Iσούα Aλγκαβά. Στο ψηφοδέλ-
τιο του υποψήφιου δημάρχου Αρζόγλου υπήρχαν οι εβραίοι: Δανιήλ Κοέν και Xαΐμ 
Aντζέλ. Ωστόσο υποψηφιότητα για θέσεις αντιδημάρχων είχαν επίσης υποβάλει οι 
εβραίοι : Δαβίδ Φλορεντίν, ο Mωύς Nατζάρη, αλλά και για θέσεις δημοτικών συμ-
βούλων είχαν υποβάλλει υποψηφιότητα οι : Nτανιέλ Pαφαέλ, Ελή Ατάς (Elie Attas), 
A. Xασίδ, Σαμουέλ Nτασό, Zακόμπ Λεβή, Iσραέλ Nαχμίας, Nτανιέλ Mπερναρντούς 
και Σαμπή Σαλτιέλ11.  

Στη Θεσσαλονίκη, η εβραϊκή ελίτ της δημοσιογαφίας, με τη χρήση της γαλλικής, 
απέκτησε το εργαλείο με το οποίο μπόρεσε να αναπτύξει πολλά ενδιαφέροντα πο-
λιτικά, οικονομικά και εμπορικά θέματα, χωρίς να παραλείψει θέματα σχετιζόμενα 
με την τέχνη (θέατρο, λογοτεχνία, κλπ) ή με θέματα της καθημερινότητας, όπως το 
ποδόσφαιρο. Τέλος, η εβραϊκή δημοσιογραφική ελίτ της μακεδονικής πρωτεύουσας, 
έξυπνα φερόμενη, πετύχαινε, μέσω του γαλλόφωνου Τύπου της, να ακούεται και να 
εισακούεται. 

Οι σελίδες των παραπάνω εβραϊκών εφημερίδων πρόβαλλαν και τη γαλλική 
γλώσσα, που ήταν τότε η πρώτη ξένη γλώσσα της καλής εβραϊκής κοινωνίας της 
Θεσσαλονίκης. Αυτή η ελίτ με τον γαλλόφωνο Τύπο της έπαιξε ρόλο υπερασπιστή 
συμφερόντων των ομοθρήσκων της στο ελληνικό Κοινοβούλιο και στο Δημαρχείο 
της Θεσσαλονίκης. Η ίδια επηρέασε θέσεις βουλευτών, αντιδημάρχων ή δημαρχια-
κών συμβούλων, καθώς και αξιώματα στην Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης. 

Η γαλλόφωνη δημοσιογραφική ελίτ δραστηριοποιήθηκε στην κοινωνία της Θεσ-
σαλονίκης, οι εφημερίδες της δημιουργούσαν την εντύπωση ότι όλοι μαζί οι Θεσσα-
λονικείς ομιλούσαν κοινή γλώσσα, τη γαλλική, η οποία αποτελούσε τον επικοινωνι-
ακό δεσμό ανάμεσα σε φυλές, θρησκείες και γλώσσες, ένωνε εβραίους, μουσουλμά-
νους και χριστιανούς διευκολύνοντας παράλληλα τις ανθρώπινες σχέσεις. 

Οι γαλλόφωνες εβραϊκές εφημερίδες, όσες μπορέσαμε να εντοπίσουμε για να 
σταχυολογήσουμε τα ελάχιστα προαναφερθέντα, επέτρεψαν να σχηματίσουμε άποψη 

11  Εφημερίδα Le Progrès, 29 Ιουλίου 1929.
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για την εβραϊκή «ελίτ», η οποία, όπως προαναφέρθηκε, επηρέαζε και την Ισραηλιτική 
Κοινότητα Θεσσαλονίκης αλλά και υπερασπιζόταν παράλληλα τα συμφέροντα των 
ομοθρήσκων της μαζί με τα δικά της. Με τη χρήση της γαλλικής γλώσσας, η εβραϊ-
κή «ελίτ» της δημοσιογραφίας μπόρεσε να έχει συμμετοχή σε πολιτικές, κοινωνικές, 
ιδεολογικές και άλλου είδους διαμάχες, αλλά και να διατηρήσει την ανωτερότητά της 
στον τομέα του εμπορίου. 

Leucothéa Papakosta - Ioannis Skourtis

L’élite juive de la presse et la langue française à Thessalonique 
durant l’Entre-deux-Guerres.

Résumé
Un groupe de  juifs distingués de Thessalonique, ne connaissant pas bien la langue 

grecque, avait pris la décision d’utiliser une langue étrangère internationale afin de 
pouvoir satisfaire ses propres objectifs. 

On doit noter que la langue française était une langue assez courante à Thessalonique 
et en particulier au sein de la population juive de cette ville. C’est ainsi que l’élite 
juive de Thessalonique avait procédé à la fondation des journaux francophones afin 
de promouvoir ses intérêts. 

`A travers la presse francophone de cette élite, les juifs de Thessalonique étaient 
en position de participer à la vie sociale et influencer la vie politique et idéologique, 
se servant de la langue française.



Βασίλης Α. Φούκας

Οι ιστορικές σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης κατά την 
περίοδο του Μεσοπολέμου: Πρόσωπα, προγράμματα, προτεραιότητες





Εισαγωγικά
Η περίπτωση της διδασκαλίας της Ιστορίας ως πανεπιστημιακού αντικειμένου στη 

Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης είναι σύνθετη, πολύπλοκη και πολύμορφη. Η αντίκρουση 
των θεωριών του J. P. Fallmerayer, η εμφάνιση των βαλκανικών εθνικισμών, η διεκ-
δίκηση νέων εδαφών, η ενσωμάτωση των προσφυγικών πληθυσμών μετά το 1914 και 
το 1922, η ένταξη του εβραϊκού στοιχείου στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική 
ζωή της Θεσσαλονίκης μετά την ενσωμάτωσή της στο ελληνικό κράτος, επηρεάζουν 
καθοριστικά τη διδασκαλία της Ιστορίας.

Δύο εισαγωγικές παρατηρήσεις· μία γενικότερη και μία ειδικότερη ως προς τη 
θεματική της παρούσας εισήγησης.

Πρώτη παρατήρηση γενική, αφορά στην ιστορία και ιστοριογραφία της ελλη-
νικής εκπαίδευσης και στο σημαντικό επιστημονικό κενό, το οποίο εντοπίζεται σε 
θέματα μικρο-ιστορίας, όπως είναι μεταξύ άλλων και η περιγραφή της λειτουργίας 
μεμονωμένων ιδρυμάτων (εν προκειμένω ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εκπαί-
δευσης εκπαιδευτικών), και ένταξής τους στο ευρύτερο πλαίσιο της μακρο-ιστορίας. 
Στο χώρο και στο πλαίσιο αυτό κινείται και εντάσσεται η παρούσα εισήγηση.

Δεύτερη παρατήρηση, ειδικότερη, αφορά στην ιστορία της διδασκαλίας της 
Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η βιβλιογραφική επισκόπηση για τη δι-
δασκαλία της Ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών φανερώνει μία πλούσια και 
σημαντική παραγωγή μονογραφιών και αρθρογραφίας1, η Φιλοσοφική Σχολή Θεσσα-
λονίκης, όμως, ακολουθεί αντιστρόφως ανάλογη πορεία.2 

Η παρούσα εισήγηση, επομένως, σκοπό έχει να αποτυπώσει τη διδασκαλία της Ιστο-
ρίας στη νεοσύστατη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο του μεσοπο-

1  Αναφέρω ενδεικτικά (κατά χρονολογική σειρά έκδοσης): Κ. Θ. Δημαράς, Ελληνικός Ρωμαντισμός, 
Ερμής, Αθήνα 1985, Κ. Θ. Δημαράς, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος. Η εποχή του – η ζωή του – το έργο του, 
Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1986. Κ. Γεωργιάδου, Προσέγγιση στη ζωή και το έργο του Παύλου Καρολίδη (1849-1930), 
Ανέκδοτη μεταπτυχιακή εργασία, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Α.Π.Θ., 1986. Π. Στάθης, «Όψεις της δια-
μόρφωσης της εθνικής ιστοριογραφίας στην Ελλάδα τον ΙΘ΄ αιώνα: η συμβολή των καθηγητών Ιστορίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών», Π.Ε.Φ., Σεμινάριο 17, Αθήνα 1994, σσ. 100-117. Ι. Πεντάζου, «Ο Θεόδωρος Μα-
νούσης καθηγητής της Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1858)», Μνήμων, 17, 1995, σσ. 69-106. 
Θ. Χρήστου, Κωνσταντίνος Δημητρίου Σχινάς (1801-1857). Η ζωή – το έργο – η εποχή του, Σύλλογος προς 
Διάδοσιν Ωφαλίμων Βιβλίων, Αθήνα 1998. Β. Καραμανωλάκης, Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και 
η διδασκαλία της Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1932), Ι.Α.Ε.Ν.-Γ.Γ.Ν.Γ., Αθήνα 2006. Η εργασία 
του Β. Καραμανωλάκη σταματά το 1932. Η παρούσα εργασία αποτυπώνει την κατάσταση έως το 1940.

2  Η σχετική επισκόπηση φανερώνει ότι απουσιάζουν εργασίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στη 
Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο του μεσοπολέμου στο σύνολό της ή επιμέρους εργα-
σίες για τους πρώτους διδάσκοντες. 
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λέμου. Η έμφαση δίνεται σε αυτό που το σημαινόμενο του υπότιτλου δηλώνει, δηλαδή 
στα πρόσωπα, στα προγράμματα μαθημάτων και στις προτεραιότητες που δίνονται σε 
επιμέρους κλάδους της Ιστορίας σε σύγκριση με τα αντίστοιχα προγράμματα μαθημάτων 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά την ίδια χρονική περίοδο. 

Ο καθηγητής της Παιδαγωγικής Αλ. Δελμούζος προετοιμάζοντας το πρόγραμμα 
σπουδών της Σχολής σημειώνει σχετικά με τη διδασκαλία της Ιστορίας:

«…ο φοιτητής θα ωφεληθή από την πανεπιστημιακή διδασκαλία 
ενός μαθήματος σαν την ιστορία, που με όλον τον υποκειμενισμό της 
ερμηνείας στηρίζεται πάντα στα ιστορικά γεγονότα, σε δεδομένα δηλα-
δή αντικειμενικά, τα οποία όπως θάναι τώρα ο φοιτητής ωριμότερος δε 
θα τον αφήσουν να κρατή στάση ολότελα παθητική. Την ωφέλεια αυτή 
δεν είναι σωστό να τη στερηθούμε, όπως πάλι δεν πρέπει με κανένα τρό-
πο να παρασυρθούμε στον εγκυκλοπαιδισμό. Γι’ αυτό η καλύτερη κατά 
τη γνώμη μου λύση είναι ο κάθε φοιτητής ν’ ακούση υποχρεωτικά για 
δυό εξάμηνα ένα τρίωρο μάθημα ιστορίας, αλλά μονάχα σε μια ιστορική 
περίοδο ανάλογα με το πτυχίο του. Και σ’ αυτή, παρ’ όλο το περιορισμέ-
νο υλικό, μπορεί κατά τη γνώμη μου και η ιστορική συνείδηση που είπα 
παραπάνω να δουλευτή καλύτερα και βαθύτερα παρά με το πλήθος τις 
ιστορικές γνώσεις… Ακόμα και στον τρόπο της ιστορικής έρευνας θα 
μπορούσε κάπως να μυηθή ο φοιτητής, αν από το τρίωρο αυτό μάθημα η 
μια ώρα αφιερώνεται ειδικά σε φροντιστηριακές ασκήσεις…».3

Η πραγματικότητα, ωστόσο, υπήρξε διαφορετική. Από τη μια μεριά, η ιστοριογρα-
φική παράδοση που δημιουργεί ο Κ. Παπαρρηγόπουλος στην Αθήνα, η ιδιαίτερη έμφα-
ση που δίνεται στη μελέτη της βυζαντινής ιστορίας ως απότοκου των διεκδικήσεων και 
των βαλκανικών εθνικισμών και η στροφή προς τις "ιστορίες" των γειτονικών λαών, 
και από την άλλη ο προσωποκεντρικός θεσμός της έδρας, δημιουργούν το πλαίσιο μέσα 
στο οποίο πρέπει να εντάξουμε την πανεπιστημιακή διδασκαλία του μαθήματος.

Οι έδρες
Ανάμεσα στις πρώτες έδρες, τακτικές και έκτακτες, που ιδρύονται στη Φιλοσοφι-

κή Σχολή Θεσσαλονίκης το 1926, οι τέσσερις αφορούν στη διδασκαλία της Ιστορίας. 
Ειδικότερα, οι τρεις είναι τακτικές έδρες: α) της Ιστορίας των Ανατολικών Λαών και 
της Αρχαίας Ελλάδος, β) της Ελληνικής Ιστορίας των νεωτέρων χρόνων και γ) της 

3  Βλ. Αλ. Δελμούζος, Το πρόβλημα της Φιλοσοφικής Σχολής, Μπάυρον, Αθήνα 19832, σ. 107. 
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Βυζαντινής και συγχρόνου αυτή Γενικής Ιστορίας και μία είναι έκτακτη επικουρική 
έδρα, της Ιστορίας των Λαών της χερσονήσου του Αίμου. 

Πίνακας 1. Καθηγητές και έδρες Ιστορίας 
στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης (1926)

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΔΡΕΣ

1 Γεώργιος Σωτηριάδης Καθηγητής Ιστορίας των Ανατολικών Λαών και της 
Αρχαίας Ελλάδος

2 Παντελής Κοντογιάννης Καθηγητής Ελληνικής Ιστορίας των Νεοτέρων χρό-
νων

3 Ιωάννης Βογιατζίδης Καθηγητής Βυζαντινής και συγχρόνου αυτή Γενικής 
Ιστορίας

4 Μιχαήλ Λάσκαρις Έκτακτος καθηγητής αυτοτελούς έδρας της Ιστορί-
ας των λαών της Χερσονήσου του Αίμου

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ίδρυση των συγκεκριμένων εδρών είναι ενδεικτι-
κή των πολιτικών προθέσεων, αλλά και των ιδιαιτεροτήτων των «Νέων Χωρών». Η 
κατάρτιση των ιστορικών σπουδών στη Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης είναι ενδεικτική 
των στόχων της κυβέρνησης των Φιλελευθέρων και θα μπορούσε να συγχωνευθεί στο 
τρίπτυχο: συνέχεια, παρακολούθηση των ευρωπαϊκών εξελίξεων και ιδιαιτερότητα της 
περιοχής. Η συνέχεια επιτυγχάνεται με τη διδασκαλία της Αρχαίας Ιστορίας, υπό διαφο-
ρετική, όμως οπτική, την οποία περικλείει η επιλογή του Γ. Σωτηριάδη, φιλοβενιζελικού 
καθηγητή και δημοτικιστή. Οι ευρωπαϊκές εξελίξεις σχετικά με την πανεπιστημιακή δι-
δασκαλία της Ιστορίας σχετίζεται με την έμφαση που δίνεται στις βυζαντινές σπουδές, 
καθώς ο κλάδος της βυζαντινολογίας αναπτύσσεται ιδιαίτερα την περίοδο αυτή στα ευ-
ρωπαϊκά πανεπιστήμια.4 Τέλος, στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής μπορούμε 
να εντάξουμε την ίδρυση έδρας Ελληνικής Ιστορίας των νεοτέρων χρόνων - αντίστοιχη 
έδρα στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών δημιουργείται στα τέλη της δεκαετίας του 19305 

4  Βλ. αναλυτικότερα Σ. Χατζηστεφανίδου, «Η Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και η συμβολή της στη διαμόρφωση 
της ελληνικής εθνικής ιδεολογίας (1837-1911)», στο: Σ. Μπουζάκης (επιμ.), Επίκαιρα Θέματα Ιστορίας Εκπαίδευσης. 
Πρακτικά 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης, Gutenberg, Αθήνα 2002, σσ. 651-670, εδώ σ. 664. 

5  Ο Ν. Βλάχος εκλέγεται έκτακτος καθηγητής της εκτάκτου αυτοτελούς έδρας της Ιστορίας της Νεω-



342 Βασίλης Α. Φούκας

– ή της έδρας της Ιστορίας των Λαών της Χερσονήσου του Αίμου. 
Τον Μάιο του 1928 αρχίζει συζήτηση στη Φιλοσοφική Σχολή σχετικά με την αναγκαι-

ότητα πλήρωσης της έδρας της Ιστορίας και Φιλολογίας των Εβραίων και των λοιπών 
Σημιτικών λαών, η οποία προβλεπόταν να ιδρυθεί στη νέα Σχολή με βάση τον ιδρυτικό 
νόμο του 1925. Το Νοέμβριο του 1928 μετά από πολλές περιπέτειες6 εκλέγεται έκτακτος 
καθηγητής επικουρικής έδρας ο Λάζαρος-Μεναχέμ Βελέλης. Κα η έδρα αυτή είναι, κατά 
βάση, αποτέλεσμα των ιδιαίτερων πολιτικών και κοινωνικών αναγκών της περιοχής.7

Οι έδρες, οι οποίες ιδρύονται στη νεοσυσταθείσα Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης 
καλύπτουν χρονικά, κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας της Σχολής, στο σύνολό τους τις 
περιόδους της ελληνικής ιστορίας (αρχαία, βυζαντινή, νεότερη) αλλά και μέρος της ευρω-
παϊκής ιστορίας (πολιτική και διπλωματική ιστορία κυρίως) μέσω της έδρας της ιστορίας 
των λαών της χερσονήσου του Αίμου και της ιστορίας των Εβραίων μέσω της αντίστοιχης 
έδρας. Στην πορεία, ωστόσο, η έδρα της Βυζαντινής Ιστορίας και της ιστορίας των λαών 
του Αίμου είναι αυτές που ουσιαστικά παίζουν καθοριστικό/ κυρίαρχο ρόλο.8  

Σε ό,τι αφορά στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών την ίδια χρονική περίοδο η διδασκαλία 
της Ιστορίας καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα από άποψη χρόνου και περιεχομένου (Αρχαία, 
Βυζαντινή και Νεότερη ιστορία), το οποίο διατηρεί μία σταθερότητα, αλλά και μία "ανθε-
κτικότητα" στις κυρίαρχες αρχές και αξίες που πρεσβεύει η Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών.

τέρας Ευρώπης και ιδία της Ελλάδος στις 23 Φεβρουαρίου 1937 ενώ στις 12 Απριλίου 1939 εκλέγεται τα-
κτικός καθηγητής της Ιστορίας της Νεωτέρας Ελλάδος. Βλ. Επετηρίς του Πανεπιστημιακού έτους 1937-38, 
Εν Αθήναις 1937, σ. 15, Επετηρίς του Πανεπιστημιακού έτους 1938-39, Εν Αθήναις 1938, σ. 17, Επετηρίς 
του Πανεπιστημιακού έτους 1939-40, Εν Αθήναις 1939, σ. 14. 

6  Βλ. Β. Φούκας, Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Σπουδές, σπουδαστές και 
σπουδάστριες κατά την περίοδο του μεσοπολέμου (1926-1940), Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσ-
σαλονίκη 2009, σσ. 93-100. 

7  «…Ανακοινούνται υπό του κ. Προέδρου [πρόκειται για τον Γ. Σωτηριάδη, πρόεδρο του Πρυτανικού 
Συμβουλίου] εν ολίγοις τα διαμειφθέντα μεταξύ αυτού και δύο αντιπροσώπων της Ισραηλιτικής Κοινότητος 
κ.κ. Μποτόν και Μανζίνι, οίτινες επισκεφθέντες αυτού παρεκάλεσαν εξ ονόματος της ειρημένης Κοινότητος 
όπως το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης επισπεύση ει δυνατόν την πλήρωσιν εν αυτώ της έδρας της Εβραϊκής 
γλώσσης και φιλολογίας, δι’ ής κατά την γνώμην της Κοινότητος θα επιτευχθή συντομότερον και η γενική 
ποθητή αφομοίωσις. Ο κ. Πρόεδρος προσθέτει εις τα ανωτέρω ότι εις την ειρημένην επιτροπήν της Ισραη-
λιτικής Κοινότητος εδόθη η διαβεβαίωσις περί των ανέκαθεν αγαθών διαθέσεων της Σχολής και της κοινής 
επιθυμίας των κ. καθηγητών του ημετέρου Πανεπιστημίου όπως πληρωθώσι το ταχύτερον αι κεναί έδραι, εν 
αίς και η της Εβραιολογίας…». Βλ. Βιβλίον πρακτικών Συνεδριάσεων Καθηγητών της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Συνεδρία 28, 29-10-1927, σ. 37.

8  Ο Μ. Σακελλαρίου, καθηγητής της Αρχαίας Ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης ση-
μειώνει στα 1943 ότι οι βυζαντινές σπουδές αποτέλεσαν στην Ελλάδα «το μέγιστο ποσοτικά και άριστο 
ποιοτικά μέρος της νεοελληνικής ιστορικής παραγωγής». Βλ. Μ. Σακελλαρίου, «Νεοελληνικές Ιστορικές 
Σπουδές», Νέα Εστία, τχ. 33, 1943, σ. 359. 
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Τα πρόσωπα 
Η πανεπιστημιακή διδασκαλία της Ιστορίας, κατά την περίοδο που εξετάζουμε, 

επομένως, όπως έχει ήδη φανεί, συνδέεται αναπόσπαστα με μια σειρά από παράγοντες 
και μεταβλητές, όπως η εκπαιδευτική πολιτική και η ιστοριογραφική παράδοση, αλλά, 
κυρίως, με τα πρόσωπα που διδάσκουν και τους αποδέκτες της διδασκαλίας τους.9 

Στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών διδάσκουν την περίοδο του 
μεσοπολέμου, κυρίως10, τέσσερις καθηγητές· τρεις τακτικοί: ο Σωκράτης Κουγέας11 
(Αρχαία Ιστορία), ο Κωνσταντίνος Άμαντος12 (Βυζαντινή Ιστορία) και ο Μιχαήλ 
Βολονάκης13 (Ιστορία των Μέσων και Νεοτέρων Χρόνων), και ένας υφηγητής, ο 
Νικόλαος Βλάχος (Ιστορία των Μέσων και Νεοτέρων Χρόνων).14 

Στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης στη διδασκαλία της Ιστορίας επιχειρείται μία 
σύνθεση του "παλιού" με το "νέο". Έτσι, σε ό,τι αφορά στα πρόσωπα τη διδασκαλία της 
Ιστορίας αναλαμβάνουν καταξιωμένοι επιστήμονες, αλλά και νεότεροι ιστορικοί ερευνη-
τές, με δυνατότητες εξέλιξης, με αξιόλογες ιστορικές σπουδές και αυξημένα προσόντα.

Τη διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας Ιστορίας αναλαμβάνει σε ηλικία 74 
ετών ο αρχαιολόγος, πρώην καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Σω-
τηριάδης (1852-1942),15 ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους πρώτους ιστορικούς 
της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Ο Γ. Σωτηριάδης, προσωπικότητα, η οποία 
χαίρει ευρείας εκτίμησης μεταξύ των συναδέλφων του, εκλέγεται, επίσης, παμψηφεί 
στις 12 Μαρτίου 1927 κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής και πρόεδρος του πρυ-
τανικού συμβουλίου μετά την παραίτηση του Χρ. Τσούντα. 

Η θεματική της Αρχαίας Ιστορίας καλύπτεται, επίσης, περιστασιακά από τον Ι. 
Βογιατζίδη, για το ακαδημαϊκό έτος 1928-2916, αλλά και από τον Ευστράτιο Πελεκί-
δη17, έφορο αρχαιοτήτων Μακεδονίας και καθηγητή της έδρας της Επιγραφικής και 

9  Βλ. γενικότερα Γ. Β. Δερτιλής, Παιδεία και Ιστορία, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1999, σσ. 91-120, 
όπου αναφέρεται στην έρευνα της Ιστορίας στην Ελλάδα. 

10  Οι Απόστολος Δασκαλάκης και Διονύσιος Ζακηθυνός εκλέγονται τακτικοί καθηγητές της Ιστορίας 
των Μέσων και Νεοτέρων χρόνων και της Βυζαντινής Ιστορίας, αντίστοιχα, το 1939. 

11  Βλ. ενδεικτικά Β. Καραμανωλάκης, Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης…, ό.π., σσ. 283-291 και 
τις εκεί βιβλιογραφικές αναφορές.

12  Βλ. ό.π., σσ. 317-324. 
13  Βλ. ό.π., σσ. 297-308.
14  Στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης δεν δίνεται έμφαση στα πρόσωπα αυτά, εφόσον σε επιμέ-

ρους ζητήματα της διδασκαλίας τους αναφέρεται αναλυτικά η εργασία του Β. Καραμανωλάκη. 
15  Βλ. ενδεικτικά Τ. Ηλιάδης, «Γεώργιος Σ. Σωτηριάδης: Ο από Σιδηροκάστρου Ακαδημαϊκός», Σερ-

ραϊκά Χρονικά, τόμ. ΙΑ΄, Αθήναι 1993, σσ. 111-124. 
16  «…Αποφασίζεται όπως ανατεθή επί του παρόντος εις τον καθηγητήν κ. Ι. Βογιατζίδην η διδασκαλία 

της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας…». Βλ. Βιβλίον πρακτικών…, ό.π., Συνεδρία 55, 20-10-1928, σ. 115. 
17  Ο Ευστρ. Πελεκίδης είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Υπηρέτησε ως καθηγητής 
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των Πολιτικών Αρχαιοτήτων από το 192818, ο οποίος διδάσκει μεταξύ των άλλων Αρ-
χαία Ιστορία, προπάντων μετά τη λήξη της θητείας του Γ. Σωτηριάδη και τις άγονες 
συζητήσεις19 και προκηρύξεις για την πλήρωση της ειδικής αυτής έδρας (1931).20

Μέσης Εκπαίδευσης στο Γυμνάσιο Μυτιλήνης και στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης. 
18  Βλ. σχετικά με την εκλογή του Ευστρ. Πελεκίδη, Β. Φούκας, Η Φιλοσοφική Σχολή…, ό.π., σσ. 

87-88 και Βιβλίον πρακτικών…, ό.π., Συνεδρία 48, 8-3-1928, σσ. 104-106. 
19  Χαρακτηριστική είναι η συζήτηση στη Σχολή σχετικά με την πλήρωση της έδρας της Αρχαίας 

Ιστορίας στις 8 Νοεμβρίου 1930 και την πρόταση του Χ. Χαριτωνίδη να ζητηθεί η παράταση της θητείας 
του Γ. Σωτηριάδη: «…Ο κ. Βογιατζίδης πρώτος λαβών τον λόγον λέγει, ότι τιμά τον καθηγητήν κ. Γ. Σωτη-
ριάδην, φίλον του, αλλά φρονεί, ότι η ανάγκη της Σχολής δεν θα πληρωθή δια της παρατάσεως της θητείας 
του. Μέχρι της εκδόσεως του περί παρατάσεως νέου νόμου θα κυλήση η εφετεινή χρονιά. Επειδή ούτως ή 
άλλως εφέτος είναι εξησφαλισμένη η διδασκαλία της ιστορίας δια του συναδέλφου κ. Πελεκίδου, όστις παρα-
καλούμενος ίσως δεχθή να διδάσκη μέχρι τέλους του ακαδημαϊκού έτους, τουλάχιστον επί δύο μόνον ώρας 
εβδομαδιαίως, δύναται η Σχολή εν τω μεταξύ να προκηρύξη την πλήρωσιν της τακτικής έδρας της Ιστορίας, 
τουθ’ όπερ είναι απαραίτητον δια την μονιμωτέραν διδασκαλίαν του μαθήματος τούτου. Ο κ. Πελεκίδης λέ-
γει, όταν η Σχολή του ανέθεσε την πρόσθετον διδασκαλίαν της ιστορίας εδέχθη παρακαλέσας συγχρόνως την 
Σχολήν να προσπαθήση όσον το δυνατόν ενωρίτερα να τον ανακουφίση και ότι και πάλιν θα επανελάμβανε 
την ιδίαν παράκλησιν… Ο κ. Αποστολάκης λέγει ότι διαφωνεί ως προς το ζήτημα προσκλήσεως διδασκάλου 
θεωρών και αυτήν την διδασκαλίαν της ιστορίας εις τους πρωτοετείς ως υπαγομένην εις τον κύκλον της επι-
στημονικής καλλιεργείας του μαθήματος τούτου εις το Πανεπιστήμιον, νομίζει προς τούτοις ότι το μάθημα της 
ιστορίας είναι σημαντικώτατον και ως εκ τούτου η ανάγκη δεν θεραπεύεται δια της αναθέσεως εις ένα εκ των 
καθηγητών, όστις ασχολούμενος με τον ιδιαίτερόν του κλάδον θα διδάσκη τούτο ως εν παρέργω. Διά τούτο 
προτείνει όπως εκφρασθή η ευχή περί παρατάσεως δι’ έν μόνον έτος δια τον κ. Σωτηριάδην συγχρόνως όμως 
προκηρυχθή και η έδρα του μαθήματος. Ο κ. Κυριακίδης εκφράζει την γνώμην ότι το ζήτημα της διδασκαλίας 
της ιστορίας εις τους πρωτοετείς δεν λύεται με την παράτασιν της θητείας του κ. Σωτηριάδου, ήτις δεν δύ-
ναται να επαναλαμβάνηται επ’ άπειρον και δεν ανταποκρίνεται πλήρως εις τον σκοπόν της διδασκαλίας του 
μαθήματος εις τους πρωτοετείς…». Βλ. Βιβλίον πρακτικών…, ό.π., Συνεδρία 126, 8-11-1930, σσ. 370-371. 
Προτείνεται μάλιστα ο καθηγητής Δ. Πανάγος να αναλάβει υποστηρικτικά προς τη διδασκαλία του Ευστρ. 
Πελεκίδη τη διδασκαλία της Αρχαίας Ιστορίας. «…Ο κ. Βογιατζίδης προτείνει, όπως δια να αποφευχθή η 
ανάκλησις του καθηγητού κ. Σωτηριάδου η Σχολή εύρη εν ανάγκη ειδικόν διδάσκαλον της ιστορίας, ο οποίος 
και τον κ. Πελεκίδην θα εβοήθει και το μάθημα της ιστορίας θα συνέχιζε μετ’ αυτόν. Τοιούτος διδάσκαλος δεν 
είναι αδύνατον να ευρεθή. Είναι π.χ. ο εν Αθήναις καθηγητής κ. Δ. Πανάγος άριστα κατηρτισμένος, ο μόνος 
καθ’ όλον το κράτος καθηγητής ιστορίας ού γίνεται εύφημος μνεία δια την μεθοδικότητά του. Ο κ. Πελεκίδης 
εκφράζει φόβον ότι ο κ. Πανάγος δια πολλούς ίσως λόγους δεν θα εδέχετο να έλθη εις Θεσσαλονίκην. Ο κ. 
Δελμούζος επίσης παραδέχεται ότι η ανάθεσις της ιστορίας εις τον κ. Πανάγον θα ήτο απόκτημα δια την Σχο-
λήν διότι πράγματι ο κ. Πανάγος καταγίνεται ευδοκιμώτατα εις αυτόν τον κλάδον, αλλ’ αποκλείεται η λύσις 
αύτη διότι ο κ. Πανάγος ασφαλώς δεν θα δεχθή θέσιν διδασκάλου. Ο κ. Θεοδωρίδης βεβαιοί την μόρφωσιν 
και την πείραν του κ. Πανάγου και προσθέτει ότι δεν είναι δυνατόν να προεξοφλήσωμεν αν θα θελήση να 
έλθη ή όχι. Μετά την εξάντλησιν της σχετικής συζητήσεως επί του θέματος της μονιμωτέρας διδασκαλίας της 
ιστορίας τίθεται εις ψηφοφορίαν κατά πρώτον η βασική και απωτέρα πρότασις περί της αμέσως από τούδε 
προκηρύξεως της έδρας της ιστορίας και γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφίαν μειοψηφούντων των καθηγητών 
κ.κ. Δελμούζου και Πελεκίδου…». Βλ. Βιβλίον πρακτικών…, ό.π., Συνεδρία 126, 8-11-1930, σσ 374.

20  «…Αρξαμένης της συνεδρίας ο κ. Κοσμήτωρ [Ν. Παπαδάκις] ανακοινοί, ότι η πρόσκλησις της Σχο-
λής προς υποψηφίους δια την πλήρωσιν της έδρας της αρχαίας ιστορίας δεν εύρεν ηχώ, ουδείς υπέβαλεν 



Οι ιστορικές σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσ/νίκης κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου 345

Τακτικός καθηγητής της Ιστορίας της Τουρκοκρατούμενης και Νεότερης Ελλάδας 
διορίζεται σε ηλικία 60 ετών ο Παντελής Κοντογιάννης (1866-1928)21, φιλόλογος με 
μακρόχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση.22 Κατά τον Μ. Λάσκαρι, είναι ο πρώτος Έλλη-
νας ιστορικός που αφιερώνεται αποκλειστικά στη μελέτη της Νεοελληνικής Ιστορίας 
με μέθοδο και επιστημονικότητα που λείπει από τους προγενέστερους ερευνητές.23 

Ο Π. Κοντογιάννης πεθαίνει το 1928, χωρίς να ολοκληρώσει το έργο του στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου διδάσκει δύο μόνον ακαδημαϊκά έτη. Η ευχή που 
εκφράζει στη νεκρολογία του ο Μ. Λάσκαρις «…όπως μεταξύ των νεαρών φοιτητών 
του νέου μας Πανεπιστημίου ευρεθή τις, όστις θα αφιερωθή εις την τόσον παραμελη-
μένην νεωτέραν μας ιστορίαν και ακολουθήσει τοιουτοτρόπως την οδόν εκείνην, την 
οποίαν με τόσην φιλοπονίαν, με τόσον ζήλον και με τόσον πατριωτισμόν έχει ήδη χα-
ράξει ο αείμνηστος Κοντογιάννης…»24, πραγματοποιείται, όταν ο Απόστολος Βακα-
λόπουλος25, πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης και διδάκτωρ της, 
διαδέχεται ουσιαστικά τον Π. Κοντογιάννη στην έδρα της Ιστορίας της Νεωτέρας 
Ελλάδος, το 1943, όταν εκλέγεται υφηγητής της Σχολής.26

Ο Π. Κοντογιάννης "ανοίγει δρόμους" και δημιουργεί προϋποθέσεις για τη μελέτη 
της Νεοελληνικής Ιστορίας. Η απουσία εργασιών σχετικών με την ελληνική Ιστορία στην 
περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας τον αναγκάζει να εργαστεί σε δύο επίπεδα: στο ιστο-

αίτησιν υποψηφιότητος, προτείνει δ’ όπως δημοσιευθή προκήρυξις περί παρατάσεως προθεσμίας δι’ υπο-
βολήν υποψηφιότητος επί ένα εισέτι μήνα, συμφώνως προς την §2 του άρθρου 4 του περί του τρόπου της 
διαδικασίας προς πλήρωσιν τακτικών ή εκτάκτων εδρών του Πανεπιστημίου διατάγματος. Η πρότασις γίνεται 
δεκτή…». Βλ. σχετικά Βιβλίον πρακτικών…, ό.π., Συνεδρία 135, 24-1-1931, σ. 416. 

21  «…Κατά την ίδρυσιν του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης η Πολιτεία ενεπιστεύθη εις τον Κοντο-
γιάννην μίαν εκ των σπουδαιοτέρων αλλά και των δυσκολοτέρων εδρών της Φιλοσοφικής Σχολής, την έδραν 
της τόσον παρημελημένης ιστορίας της τουρκοκρατούμενης και νεωτέρας Ελλάδος, ήν έδραν ο Κοντογιάννης 
ήτο ο μόνος ενδεδειγμένος να καταλάβη…». Βλ. Μ. Λάσκαρις, «Παντελής Μ. Κοντογιάννης», στο: Πανεπι-
στήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής, έτος Α΄, Εν Θεσσαλονίκη 1927, 
σσ. 225-237, εδώ σ. 228. 

22  Ο Π. Κοντογιάννης υπηρετεί ως καθηγητής εννέα χρόνια στο Γυμνάσιο της Χίου, πέντε χρόνια ως 
διευθυντής στο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης (1906-1910), δύο χρόνια ως διευθυντής στο Γυμνάσιο της Χίου 
και από το 1914 ως γυμνασιάρχης σε Γυμνάσιο της Αθήνας. 

23  Πρβλ. Μ. Λάσκαρις, «Παντελής Μ. Κοντογιάννης», ό.π., εδώ σ. 227. 
24  Βλ. ό.π., σ. 235. 
25  Ο Απόστολος Βακαλόπουλος εισάγεται στη Σχολή το ακαδημαϊκό έτος 1927-1928 και αποφοιτά 

το 1932-1933. Βλ. Φάκελοι πτυχιούχων, Αρχείο Φιλοσοφικής Σχολής.
26  Ο Απόστολος Βακαλόπουλος υποβάλλει διδακτορική διατριβή με θέμα: «Πρόσφυγες και προσφυ-

γικόν ζήτημα κατά την Επανάστασιν του 1821». Εκλέγεται υφηγητής το 1943, έκτακτος καθηγητής το 1951 
και τακτικός καθηγητής από το 1955 έως το 1974. Πρβλ. Ά. Ξανθοπούλου – Κυριακού, «Ιστορικές σπου-
δές», στο: Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα πρώτα 75 χρόνια, University Studio Press, 
Θεσσαλονίκη 2000, σ. 80. 
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ριοδιφικό – ιστοριογραφικό από τη μια, αναζητώντας και δημοσιεύοντας πηγές και αρχει-
ακό υλικό, και στο συνθετικό – ερμηνευτικό από την άλλη, σε βάθος, όμως, χρόνου και 
μόνον όταν τα συμπεράσματά του είναι ασφαλή. Ο Μ. Λάσκαρις αναφέρει σχετικά:

«…αι μονογραφίαι του Κοντογιάννη κατ’ αντίθεσιν προς πολλάς 
προγενεστέρας ή και συγχρόνους του μονογραφίας περί της εποχής της 
Τουρκοκρατίας δεν ασχολούνται με μικροζητήματα ουδέ αφορώσι μό-
νον την ιστορίαν μιας νήσου ή μιας πόλεως, αλλά τουναντίον ασχολού-
νται ως επί το πλείστον με γενικώτερα θέματα και εξετάζουν προβλή-
ματα και ζητήματα διαφωτίζοντα τας τύχας ολοκλήρου του έθνους κατά 
την σκοτεινήν περίοδον της δουλείας…».27

Ο Ιωάννης Βογιατζίδης (1877-1961), με σπουδές στην Αρχαία και Μεσαιωνι-
κή Ιστορία και Παλαιογραφία, με μακρόχρονη θητεία στη σύνταξη του Ιστορικού 
Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών και με πολυμέρεια ενδιαφερόντων καταλαμβάνει 
σε ηλικία 49 ετών την έδρα της Βυζαντινής και συγχρόνου αυτή Γενικής Ιστορίας 
και επωμίζεται μεγάλο βάρος ευθύνης για τη διδασκαλία της Ιστορίας στη Φιλοσο-
φική Σχολή Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο του μεσοπολέμου. Δημοσιεύει ιστορι-
κές μελέτες με θεματική και χρονική ευρύτητα. Η διδασκαλία του καλύπτει και τους 
δύο τομείς, δηλαδή και διδασκαλία σε ευρύ ακροατήριο αλλά και φροντιστηριακές 
ασκήσεις, στις οποίες φαίνεται να ασκεί τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε πρακτική 
εφαρμογή όσων διδάσκονται σε θεωρητικό επίπεδο. 

Ο Ι. Βογιατζίδης δίνει ξεχωριστή έμφαση στις βυζαντινές σπουδές. Με κάθε ευ-
καιρία επισημαίνει την αναγκαιότητα συμπλήρωσης των βυζαντινών σπουδών στη 
νεοσυσταθείσα Φιλοσοφική Σχολή. Στη συζήτηση της 5ης Μαΐου 1928 με θέμα τη 
διερεύνηση των κενών για την πλήρωση των σχετικών εδρών στη Φιλοσοφική Σχολή 
Θεσσαλονίκης, ενώ η πλειονοψηφία των καθηγητών οδηγείται προς την πλήρωση της 
έδρας της Παιδαγωγικής, ο Ι. Βογιατζίδης:

«…εκφράζει την γνώμην την οποίαν και άλλοτε διετύπωσε ότι η 
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργούσα εν 
πόλει κατ’ εξοχήν Βυζαντινή δέον πρωτίστως το βυζαντινολογικόν αυ-
τού τμήμα να συμπληρωθή δια της πληρώσεως της έδρας του δημοσίου 
και ιδιωτικού βίου των βυζαντινών και της βυζαντινής τέχνης…».28

27  Βλ. Μ. Λάσκαρις, «Παντελής Μ. Κοντογιάννης», ό.π., σ. 229. 
28  Βλ. Βιβλίον πρακτικών…, ό.π., Συνεδρία 52, 5-5-1928, σ. 110. 
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Και βέβαια η αγανάκτησή του μεγαλώνει όταν και η δεύτερη προς πλήρωση έδρα 
αφορά στην ιστορία και φιλολογία των Εβραίων και των άλλων Σημιτικών λαών.29

Ο Μιχαήλ Λάσκαρις (1903-1965) καταλαμβάνει, σε ηλικία μόλις 23 ετών, 
την έκτακτη αυτοτελή έδρα της Ιστορίας των Λαών της Χερσονήσου του Αίμου.30 
Η ίδρυση της έδρας αυτής ανταποκρίνεται, όπως αναφέρθηκε ήδη, στις απαιτήσεις 
του βορειοελλαδικού χώρου και της εποχής31 παραμένει, όμως, ζητούμενο σε ποιον 
βαθμό καταφέρνει να κερδίσει το ενδιαφέρον των φοιτητών και των φοιτητριών της 
νεοϊδρυόμενης Φιλοσοφικής Σχολής. Κατά τον Στ. Παπαδόπουλο, οι φοιτητές και 
οι φοιτήτριες της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης, την περίοδο που εξετάζουμε, 
δεν έχουν τις απαραίτητες «προσλαμβάνουσες παραστάσεις» για το μάθημα της βαλ-
κανικής ιστορίας με αποτέλεσμα να αποτελεί γι’ αυτούς terra incognita. Η έλλειψη 
στοιχειωδών γνώσεων γύρω από τη βαλκανική ιστορία σε συνδυασμό με την άγνοια 
βαλκανικών γλωσσών καθιστούν δύσκολη, αν όχι αδύνατη, τη μύηση των πρώτων 
φοιτητών και φοιτητριών στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.32 

Οι λόγοι, οι οποίοι, κατά έναν τρόπο, συντελούν στη δημιουργία της έδρας αυτής 
οδηγούν και στη μερική κατάργησή της με τη μετονομασία της, το 1939, σε έδρα της 
Ιστορίας των Μέσων και Νεοτέρων Χρόνων, στην οποία ο Μ. Λάσκαρις εκλέγεται 
τακτικός καθηγητής το 1940.33 

29  «…Ο κ. Βογιατζίδης διαμαρτυρόμενος λέγει ότι εν τοιαύτη περιπτώσει θα έπρεπε να προταχθή η 
έδρα του δημοσίου και ιδιωτικού βίου των βυζαντινών διότι και περί του υποψηφίου αυτού μεριμνά το αυτό 
σχέδιον νόμου…». Βλ. Βιβλίον πρακτικών…, ό.π., σ. 111. 

30  Ο Μ. Λάσκαρις σε ηλικία 22 ετών αναγορεύεται διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου 
με τη διατριβή του γραμμένη στα σερβικά «Vizantiske Princeze u srednjevekovnoj Srbiji» (=Βυζαντινές 
πριγκίπισσες στη μεσαιωνική Σερβία). Βλ. Στ. Παπαδόπουλος, Μιχαήλ Θ. Λάσκαρις (1903-1965). Ο επι-
στήμων και πανεπιστημιακός δάσκαλος, Ανάτυπο από τον 14ο τόμο των Κερκυραϊκών Χρονικών, Θεσσα-
λονίκη 1968, σ. 5. 

31  Βλ. ενδεικτικά Β. Κ. Γούναρης, Τα Βαλκάνια των Ελλήνων. Από το Διαφωτισμό έως τον Α΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2007. 

32  Βλ. αναλυτικότερα Στ. Παπαδόπουλος, Μιχαήλ Θ. Λάσκαρις (1903-1965)…, ό.π., σ. 12. 
33  Το Βαλκανικό Σύμφωνο υπογράφεται ύστερα από πρωτοβουλία του Αλ. Παπαναστασίου στις 9 

Φεβρουαρίου 1934 στην Ακαδημία Αθηνών μεταξύ Ρουμανίας, Γιουγκοσλαβίας, Τουρκίας και Ελλάδας. 
Στα επιμέρους άρθρα του προβλέπει: κατοχύρωση ειρήνης στα Βαλκάνια, διατήρηση του εδαφικού καθε-
στώτος και σεβασμό στις αρχές της διεθνούς νομιμότητας. Πρωθυπουργός της Ελλάδας είναι ο Π. Τσαλ-
δάρης και υπουργός Εξωτερικών ο Δ. Μάξιμος. Στο πλαίσιο του Συμφώνου αυτού η ελληνική κυβέρνηση 
αποφασίζει να καταργήσει την έδρα της ιστορίας των λαών της χερσονήσου του Αίμου. Ο Στ. Παπαδό-
πουλος αναφέρει χαρακτηριστικά: «…Στη θέση αυτή ο Λάσκαρις έμεινε ως το 1939. Τότε η Πολιτεία, επη-
ρεασμένη από το «Βαλκανικό Σύμφωνο» του 1934, έκρινε ότι δεν υπήρχε πια λόγος να διδάσκεται η ιστορία 
των γειτόνων μας, μια και οι σχέσεις της Ελλάδας μαζί τους ήταν απόλυτα φιλικές, γι’ αυτό και κατάργησε 
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Ο Μ. Λάσκαρις, πνεύμα ζωηρό και ερευνητικό, με σπουδές στη Δυτική Ευρώπη 
και στις βαλκανικές χώρες, γλωσσομαθής34 και, γενικότερα, πολυσχιδής προσωπικό-
τητα, διδάσκει Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία (ιδιαίτερα το Ανατολικό Ζήτημα) 
για περισσότερα από 30 χρόνια.35 Η παρουσία του στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσα-
λονίκης είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς εισάγει και καθιερώνει τη μελέτη τόσο 
της Βαλκανικής όσο και της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, κλάδοι της Ιστορίας, ο οποίοι 
απουσιάζουν από την αντίστοιχη Σχολή των Αθηνών καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου 
αιώνα36 αλλά ακόμη και κατά την περίοδο του μεσοπολέμου την οποία μελετούμε.37 
Στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών η Ιστορία των ευρωπαϊκών και ιδιαίτερα των βαλ-
κανικών κρατών διδάσκεται από τους καθηγητές της Μέσης και Νεότερης Ιστορίας 
Μ. Βολονάκη38 και Ν. Βλάχο39 περιστασιακά και ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο 
διδασκαλίας της Νεότερης Ιστορίας. 

Στον εναρκτήριο λόγο του (2 Δεκεμβρίου 1926), στο μάθημα «Ιστορία των λαών 
της χερσονήσου του Αίμου», ο Μ. Λάσκαρις παρουσιάζει στους φοιτητές και στις φοι-
τήτριές του τη δομή και το περιεχόμενο των μαθημάτων του. Από τον λόγο αυτό είναι 
εμφανές ότι ο ίδιος είναι βαθύς γνώστης των θεμάτων, τα οποία πραγματεύεται. 

Το εναρκτήριο μάθημά του ξεκινά με την τοποθέτηση του συγκεκριμένου γνω-

την έδρα της βαλκανικής ιστορίας. Περίεργη αντίληψη, μα την αλήθεια! Σαν να πρέπει να ενδιαφερόμαστε 
για τους γείτονές μας μόνον όταν είναι εχθροί μας και όχι όταν είναι φίλοι μας…». Βλ. Στ. Παπαδόπουλος, 
Μιχαήλ Θ. Λάσκαρις (1903-1965)…, ό.π., σ. 5. Το θέμα ασφαλώς χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 

34  Ο Μ. Λάσκαρις χειρίζεται άνετα δέκα γλώσσες: ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά, ισπανικά, 
σερβικά, βουλγαρικά, ρωσικά, τσέχικα και ρουμανικά. Βλ. Στ. Παπαδόπουλος, Μιχαήλ Θ. Λάσκαρις (1903-
1965)…, ό.π., σ. 5. 

35  Ο Μ. Λάσκαρις παραιτείται το 1959 για λόγους υγείας. 
36  Σχετικά με τις τάσεις που επικρατούν στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών σε ό,τι αφορά στη διδα-

σκαλία του μαθήματος της Ιστορίας βλ. Π. Στάθης, «Όψεις της διαμόρφωσης της εθνικής ιστοριογραφίας 
στην Ελλάδα τον ΙΘ΄ αιώνα: η συμβολή των καθηγητών Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών», Π.Ε.Φ. 
– Σεμινάριο 17, Αθήνα 1994, σσ. 100-117. 

37  Ο Ν. Βλάχος εκλέγεται έκτακτος καθηγητής της εκτάκτου αυτοτελούς έδρας της Ιστορίας της 
Νεωτέρας Ευρώπης και ιδία της Ελλάδος στις 23 Φεβρουαρίου 1937. Βλ. Επετηρίς του Πανεπιστημιακού 
έτους 1937-38, Εν Αθήναις 1937, σ. 15.

38  Βλ. ενδεικτικά: 1934-35: Ιστορία της Αγγλίας, της Γερμανίας, των Κάτω Χωρών, των συγχρόνων 
Βαλκανικών Κρατών και της Τουρκίας κατά τους νεωτέρους χρόνους μέχρι των ημερών ημών (3ΩΕ), 1935-
36: Ιστορία της Αγγλίας, Ιταλίας, Πολωνίας, Ρωσίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Σερβίας, Τουρκίας, Αιγύπτου 
και Αιθιοπίας κατά τους νεωτέρους ιδία χρόνους μέχρι των ημερών ημών (δια τους τριτοετείς και τεταρτο-
ετείς) (2ΩΕ) και 1937-38: Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως μετά επισκόπησιν της γεωγραφικής και 
εθνολογικής καταστάσεως της χερσονήσου του Αίμου (δια τους τριτοετείς και τεταρτοετείς) (1ΩΕ). 

39  Βλ. ενδεικτικά: 1932-33: Η εξέλιξις του ανατολικού ζητήματος από του Βερολινείου συνεδρίου μέχρι 
του έτους 1914 (1ΩΕ), 1935-36: Η εξέλιξις του ανατολικού ζητήματος από του βερολινείου συνεδρίου μέχρι 
του έτους 1914. 
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στικού αντικειμένου στο γενικότερο πλαίσιο, τονίζοντας τη σημασία του μαθήματος 
αυτού στη διδασκαλία και κατανόηση της εθνικής ιστορίας:

«Είναι αναντίρρητον ότι προς κατανόησιν της ιστορίας ενός έθνους 
απαραίτητος είναι και η ιστορία των γειτονικών λαών. Δια τούτο εις όλα 
τα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια εκτός της γενικής ιστορίας διδάσκεται ει-
δικώτερον και η ιστορία των γειτονευόντων εθνών. Πόσον δε μελετάται 
η ιστορία αύτη δεικνύει και το γεγονός ότι πολλαί εκ των καλυτέρων 
ιστοριών διαφόρων κρατών έχουν γραφή υπό καθηγητών διδασκόντων 
εις Πανεπιστήμια γειτονικών χωρών…».40

Για την ιδιαίτερη σημασία που έχει για τη Θεσσαλονίκη η ίδρυση της συγκεκριμέ-
νης έδρας και η διδασκαλία του συγκεκριμένου κλάδου της Ιστορίας ο Μ. Λάσκαρις 
υπογραμμίζει:

«…προκειμένου περί του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, της 
πρωτευούσης ταύτης της Μακεδονίας, η ιστορία των γειτονικών λαών 
έχει ιδιαιτέραν σημασίαν. Η Μακεδονία κατά τον μεσαίωνα υπήρξε το 
μήλον της έριδος μεταξύ των διαφόρων βαλκανικών κρατών, η δε Θεσ-
σαλονίκη όχι μόνον η πνευματική εκείνη εστία η εκπολιτίσασα τους 
ξένους λαούς… αλλά και το προπύργιον του Ελληνισμού απέναντι των 
ξένων εισβολών. Η μετά τους τελευταίους πολέμους κατανομή της Μα-
κεδονίας εξακολουθεί να αποτελή υποκείμενον συζητήσεως εις τινας 
βαλκανικάς χώρας. Δια τούτο η παρακολούθησις της ιστορικής εργασί-
ας ήτις γίνεται εις τα γειτονικά κράτη θα έχη δι’ ημάς μεταξύ των άλλων 
και τούτο το αποτέλεσμα: θα μας επιτρέψη δηλαδή να γνωρίζωμεν τι 
γράφεται περί ημών γενικώς και περί της Μακεδονίας ιδιαιτέρως εις 
τας χώρας ταύτας… Τα δημοσιεύματα ταύτα έχομεν καθήκον οι διδά-
σκαλοι και φοιτηταί του Πανεπιστημίου τούτου να παρακολουθώμεν 
και, μακράν παντός σωβινισμού, να αναιρώμεν τας τυχόν ανακριβείας. 
Διότι τοιαύται ανακρίβειαι, συστηματικώς επαναλαμβανόμεναι, κατα-
ντούν να γίνωνται πιστευταί όχι μόνον εν τη χώρα, εν ή δημοσιεύονται, 
αλλά και εις τας ξένας χώρας ακόμη, όπου το κοινόν είναι ανεπαρκώς 
πληροφορημένον περί των κατά την Βαλκανικήν…».41

40  Βλ. Μ. Λάσκαρις, Λόγος εναρκτήριος εις το μάθημα της Ιστορίας των λαών της χερσονήσου του 
Αίμου, Εν Θεσσαλονίκη 1927, σ. 2. 

41  Βλ. ό.π., σ. 5. 
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Χωρίς συνέχεια μένει το πέρασμα από τη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης 
(1928-1934) του 65χρονου κατά την εκλογή του (το 1928) Λάζαρου-Μεναχέμ Βελέ-
λη (1863-;), ο οποίος καταλαμβάνει την επικουρική έδρα της Ιστορίας και Φιλολογίας 
των Εβραίων και των άλλων Σημιτικών λαών.42 Η εκλογή του Λ. Βελέλη, διδάκτορα 
Φιλολογίας της Ανώτατης Σχολής της Φλωρεντίας, ικανοποιεί το θρησκευτικό αίσθη-
μα της πολυάνθρωπης ισραηλιτικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης και τις προσδοκίες 
της πολιτείας για την ευκολότερη ένταξη του ισραηλιτικού στοιχείου στον ελληνικό 
κοινωνικό περίγυρο της πόλης.43 

Ο Λ. Βελέλης διδάσκει μεταξύ των άλλων εβραϊκή, συριακή, αραμαϊκή και φοινι-
κική γραμματική, ραβινικά θέσμια αστικού και ποινικού δικαίου, εβραϊκή λογοτεχνία 
καθώς και τα απόκρυφα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Από τη μελέτη, όμως, του 
ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων του γίνεται σαφές ότι ο Λ. Βελέλης, εκτός 
από τη συστηματική διδασκαλία του στη Σχολή, συμμετέχει σε γενικότερες πολιτιστι-
κές και πνευματικές εκδηλώσεις, καθώς διατηρεί στενούς δεσμούς με την ισραηλιτική 
κοινότητα της Θεσσαλονίκης οργανώνοντας δύο φορές το μήνα ελεύθερα μαθήματα 
στην εβραϊκή γλώσσα. Θα πρέπει να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι ο Λ. Βελέλης 
είναι γνωστός στους πνευματικούς κύκλους καθώς δημοσιεύει άρθρα του στο Νουμά 
(1905 και 1906)44 ενώ στα 1908 δημοσιεύεται στη σειρά «Ωφελίμων Βιβλίων» του 
Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων έργο του με τίτλο Ο Καποδίστριας ως 
θεμελιωτής της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως εν Ελλάδι.45 

42  Η μόνη εργασία που ξέρω για τον Λ. Βελέλη ως καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
είναι αυτή του Χ. Παπαστάθη. Χ. Παπαστάθης, «Ο Λάζαρος Βελέλης ως καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης», στο: Χ. Παπαστάθης, Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά ανάλεκτα, University Studio Press/ 
Έκφραση, Θεσσαλονίκη 1999, σσ. 151-156. Αναλυτικότερα σχετικά με την εκλογή του Λ. Βελέλη και τη 
διδασκαλία του στη Φιλοσοφική Σχολή βλ. Β. Φούκας, Η Φιλοσοφική Σχολή…, ό.π., σσ. 93-100 και 193-
195. 

43  Βλ. Α. Ξανθοπούλου-Κυριακού, «Ιστορικές σπουδές», στο: Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης…, ό.π., σ. 81 και Σπ. Μαρκέτος, «Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: μια πολιτική 
επιλογή», Ομιλία στο Συνέδριο του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών "Πανεπιστήμιο και με-
ταρρύθμιση στην Ελλάδα: Ιστορικές προσεγγίσεις", Αθήνα 7-8 Ιουνίου 2007, σε ηλεκτρονική μορφή, σ. 5. 

44  Πρόκειται για τα εξής δύο άρθρα: «Ένας σπουδαίος δημοτικιστής αλησμονημένος», Ο Νουμάς, αρ. 
171, 6-11-1905 και «Happy Hampstead», Ο Νουμάς, 16-4-1906.

45  Το σύγγραμμα αυτό του Λ. Βελέλη είναι αποτέλεσμα του ενδιαφέροντος του Πρώτου Ελληνικού 
Εκπαιδευτικού Συνεδρίου του 1904 για την ιστορία της εκπαίδευσης. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται με 
αθλοθέτη τον επιχειρηματία Μαρίνο Κοργαλένιο. Βλ. Αλ. Δημαράς, «Η ιστοριογραφία της Νεοελληνικής 
Εκπαίδευσης: Απαρχές και θεσμοθέτηση (1821-1967)», στο: Π. Κιτρομηλίδης – Τρ. Σκλαβενίτης (επιμ.), 
Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας, Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, 
τόμ. Α΄, Αθήνα 2004, σσ. 475-494, εδώ σσ. 475-476. 
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Τα προγράμματα διδασκαλίας
Από την καταγραφή και μελέτη των Προγραμμάτων μαθημάτων που είναι καταχωρημέ-

να στις Επετηρίδες της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης μπορούμε να καταλήξουμε στα 
εξής βασικά συμπεράσματα σχετικά με τη διδασκαλία της Ιστορίας κάνοντας παράλληλα 
συγκρίσεις με τα αντίστοιχα προγράμματα μαθημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών:

α) Ως προς τον αριθμό των διδασκόντων: Την περίοδο που εξετάζουμε διαπι-
στώνεται σαφής μείωση στον αριθμό των καθηγητών που διδάσκουν αμιγώς μαθήμα-
τα Ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από τέσσερις 
καθηγητές Ιστορίας το 1926-27 καταλήγουμε το 1939-40 να διδάσκουν δύο καθη-
γητές. Την ίδια περίοδο ο αριθμός των καθηγητών Ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή 
Αθηνών αυξάνεται. 

β) Ως προς τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκα-
λίας των μαθημάτων Ιστορίας στο σύνολο των διδασκόντων και των ετών φοίτησης 
κυμαίνονται στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης από 9 έως 15, ενώ στη Φιλοσοφι-
κή Σχολή Αθηνών από 15 έως 21. 

Συγκρίνοντας τις ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας των μαθημάτων Ιστορίας των δύο Σχο-
λών, όπως προκύπτει από τη μελέτη των ωρολογίων προγραμμάτων κατά την περίοδο του 
μεσοπολέμου, μπορούμε να παρατηρήσουμε σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο Σχολές.

Σε ό,τι αφορά στη διδασκαλία της Ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλο-
νίκης, ειδικότερα, οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας ανά καθηγητή καταδεικνύει 
την ιδιαίτερη σημασία που έχουν τα πρόσωπα αναφορικά με τη διδασκαλία και τη 
σπουδαιότητα του μαθήματος ως πανεπιστημιακού αντικειμένου. Στον πίνακα που 
ακολουθεί αποτυπώνεται ο επιμερισμός των ωρών διδασκαλίας ανά καθηγητή και οι 
συνολικές ώρες διδασκαλίας στα τέσσερα ακαδημαϊκά έτη. 

Πίνακας 2. Ώρες διδασκαλίας Ιστορίας ανά καθηγητή 

Γ. Σωτηριάδης Ι. Βογιατζίδης Μ. Λάσκαρις Λ. Βελέλης Σύν.

1930-1931 6 4 2 3 15

1931-1932 4 2 3 9

1934-1935 5/4 2 3 10/9

1935-1936 4/6 5 9/11

1936-1937 6 3 9

1937-1938 6 3 9

1938-1939 7 4 11

1939-1940 7 5 12
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Στο γράφημα που ακολουθεί βλέπουμε το κύριο βάρος της διδασκαλίας της Ιστο-
ρίας να έχει αναλάβει στη Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης ο καθηγητής Ι. Βογιατζίδης 
και σε μικρότερο βαθμό, αλλά σταθερό, κατά την περίοδο που εξετάζουμε ο Μ. Λά-
σκαρις.

Γράφημα 1. Ώρες διδασκαλίας ανά καθηγητή

γ) Ως προς το περιεχόμενο των ιστορικών σπουδών: Στη Φιλοσοφική Σχολή 
Αθηνών παρατηρούμε ισοκατανομή στις ώρες διδασκαλίας σχετικά με τα αντικεί-
μενα της Αρχαίας, της Βυζαντινής, της Μέσης και Νεότερης Ιστορίας. Προς το τέ-
λος της δεκαετίας του 1930 η ισοκατανομή αυτή μεταβάλλεται υπέρ της Μέσης και 
Νεότερης Ιστορίας, αν αναλογιστούμε το γεγονός ότι για τη διδασκαλία της Μέσης 
και Νεότερης Ιστορίας έχουμε δύο καθηγητές από το 1930-31 και εξής.46 Θα πρέ-
πει, μάλιστα, να σημειώσουμε στο σημείο αυτό τη χρήση του όρου «Μέση» και όχι 
«Βυζαντινή» Ιστορία, καθώς ο πρώτος είναι δηλωτικός της συνέχειας της εθνικής 
ιδεολογίας, που επιδιώκεται. 

Στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης, από την άλλη, η έμφαση δίνεται στη Βυ-
ζαντινή και Νεότερη Ιστορία. Ο Ι. Βογιατζίδης και ο Μ. Λάσκαρις διδάσκουν Βυζα-
ντινή και ευρωπαϊκή ιστορία των μεσαιωνικών και νεότερων χρόνων, αντίστοιχα. Ο Ι. 
Βογιατζίδης αναλαμβάνει, παράλληλα, τη διδασκαλία τόσο Γενικής Ιστορίας (1936-
1940 από 1ΩΕ) όσο και τη διδασκαλία μαθήματος Ιστορίας των νεοτέρων χρόνων 
(από το 1935-1940 2ΩΕ). Η προτεραιότητα αυτή μάλλον σχετίζεται με την έντονη 

46  Αρχαία Ιστορία διδάσκει ο Σ. Κουγέας, Βυζαντινή Ιστορία ο Κ. Άμαντος και Μέση και Νεότερη 
Ιστορία διδάσκει ο Μ. Βολονάκης και ως υφηγητής αρχικά και καθηγητής στη συνέχεια ο Ν. Βλάχος. 

β) Ως προς τις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: Οι εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας των 

µαθηµάτων Ιστορίας στο σύνολο των διδασκόντων και των ετών φοίτησης κυµαίνονται στη 

Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης από 9 έως 15, ενώ στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών από 15 έως 21.  

Συγκρίνοντας τις ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας των µαθηµάτων Ιστορίας των δύο Σχολών, 

όπως προκύπτει από τη µελέτη των ωρολογίων προγραµµάτων κατά την περίοδο του µεσοπολέµου, 

µπορούµε να παρατηρήσουµε σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις δύο Σχολές. 

Σε ό,τι αφορά στη διδασκαλία της Ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης, ειδικότερα, 

οι ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας ανά καθηγητή καταδεικνύει την ιδιαίτερη σηµασία που έχουν τα 

πρόσωπα αναφορικά µε τη διδασκαλία και τη σπουδαιότητα του µαθήµατος ως πανεπιστηµιακού 

αντικειµένου. Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται ο επιµερισµός των ωρών διδασκαλίας ανά 

καθηγητή και οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στα τέσσερα ακαδηµαϊκά έτη.  

 

Πίνακας 2: Ώρες διδασκαλίας Ιστορίας ανά καθηγητή  

 Γ. Σωτηριάδης Ι. Βογιατζίδης Μ. Λάσκαρις Λ. Βελέλης Σύν. 

1930-1931 6 4 2 3 15 

1931-1932  4 2 3 9 

1934-1935  5/4 2 3 10/9 

1935-1936  4/6 5  9/11 

1936-1937  6 3  9 

1937-1938  6 3  9 

1938-1939  7 4  11 

1939-1940  7 5  12 

 

Στο γράφηµα που ακολουθεί βλέπουµε το κύριο βάρος της διδασκαλίας της Ιστορίας να έχει αναλάβει 

στη Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης ο καθηγητής Ι. Βογιατζίδης και σε µικρότερο βαθµό, αλλά σταθερό, 

κατά την περίοδο που εξετάζουµε ο Μ. Λάσκαρις.  

Γράφηµα 1: Ώρες διδασκαλίας ανά καθηγητή  

0

1

2

3

4

5

6

7

1930-
31

1931-
32

1934-
35

1935-
36

1936-
37

1937-
38

1938-
39

1939-
40

Σωτηριάδης
Βογιατζίδης
Λάσκαρις
Βελέλης

 
 



Οι ιστορικές σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσ/νίκης κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου 353

και ιδιαίτερα σημαντική βυζαντινή ιστορία της πόλης και συνδέεται, επίσης, με την 
ιδιαίτερα κρίσιμη γεωπολιτική και στρατηγική θέση της Θεσσαλονίκης και τους λό-
γους που οδηγούν στην ίδρυση του νέου Πανεπιστημίου.47 

Θα πρέπει να σημειώσουμε, επίσης, το ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός ότι στη Φι-
λοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης διδάσκονται νέα γνωστικά αντικείμενα, όπως είναι 
η Ιστορία των Λαών της χερσονήσου του Αίμου και η Ιστορία και Φιλολογία των 
Εβραίων και των άλλων Σημιτικών λαών. Και οι δύο κλάδοι λειτουργούν, όπως έχει 
ήδη αναφερθεί, στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής, της ιδιαίτερης σύνθε-
σης του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης και των γενικότερων αναγκών των λεγομένων 
«Νέων Χωρών».

Γράφημα 2. Ώρες διδασκαλίας της Ιστορίας ανά κλάδο 
στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών

47  Βλ. ενδεικτικά Β. Φούκας, Η Φιλοσοφική Σχολή…, ό.π., σσ. 31-65. 

γ) Ως προς το περιεχόµενο των ιστορικών σπουδών: Στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών 

παρατηρούµε ισοκατανοµή στις ώρες διδασκαλίας σχετικά µε τα αντικείµενα της Αρχαίας, της 

Βυζαντινής, της Μέσης και Νεότερης Ιστορίας. Προς το τέλος της δεκαετίας του 1930 η ισοκατανοµή 

αυτή µεταβάλλεται υπέρ της Μέσης και Νεότερης Ιστορίας, αν αναλογιστούµε το γεγονός ότι για τη 

διδασκαλία της Μέσης και Νεότερης Ιστορίας έχουµε δύο καθηγητές από το 1930-31 και εξής.46 Θα 

πρέπει, µάλιστα, να σηµειώσουµε στο σηµείο αυτό τη χρήση του όρου «Μέση» και όχι «Βυζαντινή» 

Ιστορία, καθώς ο πρώτος είναι δηλωτικός της συνέχειας της εθνικής ιδεολογίας, που επιδιώκεται.  

Στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης, από την άλλη, η έµφαση δίνεται στη Βυζαντινή και 

Νεότερη Ιστορία. Ο Ι. Βογιατζίδης και ο Μ. Λάσκαρις διδάσκουν Βυζαντινή και ευρωπαϊκή ιστορία 

των µεσαιωνικών και νεότερων χρόνων, αντίστοιχα. Ο Ι. Βογιατζίδης αναλαµβάνει, παράλληλα, τη 

διδασκαλία τόσο Γενικής Ιστορίας (1936-1940 από 1ΩΕ) όσο και τη διδασκαλία µαθήµατος Ιστορίας 

των νεοτέρων χρόνων (από το 1935-1940 2ΩΕ). Η προτεραιότητα αυτή µάλλον σχετίζεται µε την 

έντονη και ιδιαίτερα σηµαντική βυζαντινή ιστορία της πόλης και συνδέεται, επίσης, µε την ιδιαίτερα 

κρίσιµη γεωπολιτική και στρατηγική θέση της Θεσσαλονίκης και τους λόγους που οδηγούν στην 

ίδρυση του νέου Πανεπιστηµίου.47  

Θα πρέπει να σηµειώσουµε, επίσης, το ιδιαίτερα σηµαντικό γεγονός ότι στη Φιλοσοφική Σχολή 

Θεσσαλονίκης διδάσκονται νέα γνωστικά αντικείµενα, όπως είναι η Ιστορία των Λαών της 

χερσονήσου του Αίµου και η Ιστορία και Φιλολογία των Εβραίων και των άλλων Σηµιτικών λαών. Και 

οι δύο κλάδοι λειτουργούν, όπως έχει ήδη αναφερθεί, στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής, 

της ιδιαίτερης σύνθεσης του πληθυσµού της Θεσσαλονίκης και των γενικότερων αναγκών των 

λεγοµένων «Νέων Χωρών».   

Γράφηµα 2: Ώρες διδασκαλίας της Ιστορίας ανά κλάδο στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών  
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46 Αρχαία Ιστορία διδάσκει ο Σ. Κουγέας, Βυζαντινή Ιστορία ο Κ. Άµαντος και Μέση και Νεότερη Ιστορία διδάσκει ο Μ. 
Βολονάκης και ως υφηγητής αρχικά και καθηγητής στη συνέχεια ο Ν. Βλάχος.  
47 Βλ. ενδεικτικά Β. Φούκας, Η Φιλοσοφική Σχολή…, ό.π., σσ. 31-65.  
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Γράφημα 3. Ώρες διδασκαλίας της Ιστορίας ανά κλάδο 
στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης

Από τη μελέτη των δύο γραφημάτων θα μπορούσαμε να επισημάνουμε ότι: 
α) Τόσο στη Σχολή της Αθήνας όσο και της Θεσσαλονίκης καλύπτονται και οι 

τρεις βασικοί κλάδοι της Ιστορίας (Αρχαία, Βυζαντινή και Νεότερη) με τη Σχολή της 
Αθήνας να διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια του μεσοπολέμου σταθερές ώρες διδασκα-
λίας και ισοκατανομή ανάμεσα στους τρεις αυτούς κλάδους, έναντι της Θεσσαλονί-
κης, η οποία δίνει έμφαση από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της στη διδασκαλία 
της Βυζαντινής Ιστορίας, για λόγους που ήδη αναφέραμε. 

β) Στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης αφιερώνονται πολλές ώρες εβδομαδιαί-
ας διδασκαλίας στην Ιστορία των Βαλκανικών χωρών αλλά και των Εβραίων, ζητή-
ματα τα οποία θίγονται περιστασιακά ή και καθόλου στη Σχολή της Αθήνας. 

Σε ό,τι αφορά, τέλος, στην αναλογία ακαδημαϊκών παραδόσεων (θεωρητικά μα-
θήματα) και φροντιστηριακών ασκήσεων η εικόνα που αποτυπώνεται στο γράφημα 
που ακολουθεί είναι χαρακτηριστική, καθώς γίνεται σαφές ότι οι ώρες των φροντι-
στηριακών ασκήσεων είναι πολύ λιγότερες από αυτές των θεωρητικών παραδόσεων, 
γεγονός στο οποίο συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό η έλλειψη καθηγητών Ιστορίας.  
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Από τη µελέτη των δύο γραφηµάτων θα µπορούσαµε να επισηµάνουµε ότι:  

α) Τόσο στη Σχολή της Αθήνας όσο και της Θεσσαλονίκης καλύπτονται και οι τρεις βασικοί 

κλάδοι της Ιστορίας (Αρχαία, Βυζαντινή και Νεότερη) µε τη Σχολή της Αθήνας να διατηρεί καθ’ όλη 

τη διάρκεια του µεσοπολέµου σταθερές ώρες διδασκαλίας και ισοκατανοµή ανάµεσα στους τρεις 

αυτούς κλάδους, έναντι της Θεσσαλονίκης, η οποία δίνει έµφαση από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας 

της στη διδασκαλία της Βυζαντινής Ιστορίας, για λόγους που ήδη αναφέραµε.  

β) Στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης αφιερώνονται πολλές ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας 

στην Ιστορία των Βαλκανικών χωρών αλλά και των Εβραίων, ζητήµατα τα οποία θίγονται 

περιστασιακά ή και καθόλου στη Σχολή της Αθήνας.  

Σε ό,τι αφορά, τέλος, στην αναλογία ακαδηµαϊκών παραδόσεων (θεωρητικά µαθήµατα) και 

φροντιστηριακών ασκήσεων η εικόνα που αποτυπώνεται στο γράφηµα που ακολουθεί είναι 

χαρακτηριστική, καθώς γίνεται σαφές ότι οι ώρες των φροντιστηριακών ασκήσεων είναι πολύ 

λιγότερες από αυτές των θεωρητικών παραδόσεων, γεγονός στο οποίο συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό η 

έλλειψη καθηγητών Ιστορίας.   

 

Γράφηµα 4: Αναλογία θεωρητικών µαθηµάτων/ φροντιστηριακών ασκήσεων  
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Γράφημα 4. Αναλογία θεωρητικών μαθημάτων/ φροντιστηριακών ασκήσεων

Οι πρώτοι πτυχιούχοι (άνδρες και γυναίκες) της Ιστορίας
Κλείνοντας την παρούσα εισήγηση κρίνουμε σκόπιμο να αναφερθούμε στους 

πρώτους πτυχιούχους (άνδρες και γυναίκες) με ειδίκευση Ιστορία της Φιλοσοφικής 
Σχολής Θεσσαλονίκης, στους άμεσους αποδέκτες δηλαδή της συγκεκριμένης πανεπι-
στημιακής γνώσης. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας μένουμε σε τρία σημεία:

Σημείο πρώτο: Κατά την περίοδο του μεσοπολέμου η πλειονότητα των πτυχιού-
χων της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης, ανδρών και γυναικών, ακολουθούν κα-
τεύθυνση κλασικής φιλολογίας. Μόνο 13 από τους 170 πρώτους πτυχιούχους άνδρες 
και γυναίκες παίρνουν πτυχίο με ειδίκευση την Ιστορία (ποσοστό 7,65%). Η κατεύ-
θυνση της Ιστορίας επιλέγεται από περισσότερους άνδρες απ’ ό,τι γυναίκες (8 άνδρες 
και 5 γυναίκες). Η κατανομή των 13 πρώτων πτυχιούχων με ειδίκευση την Ιστορία 
κατά φύλο και βαθμό πτυχίου αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3. Φύλο, πτυχίο και βαθμός πτυχίου.
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Οι πρώτοι πτυχιούχοι (άνδρες και γυναίκες) της Ιστορίας 

Κλείνοντας την παρούσα εισήγηση κρίνουµε σκόπιµο να αναφερθούµε στους πρώτους 

πτυχιούχους (άνδρες και γυναίκες) µε ειδίκευση Ιστορία της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης, 

στους άµεσους αποδέκτες δηλαδή της συγκεκριµένης πανεπιστηµιακής γνώσης. Στο πλαίσιο της 

παρούσας εργασίας µένουµε σε τρία σηµεία: 

Σηµείο πρώτο: Κατά την περίοδο του µεσοπολέµου η πλειονότητα των πτυχιούχων της 

Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης, ανδρών και γυναικών, ακολουθούν κατεύθυνση κλασικής 

φιλολογίας. Μόνο 13 από τους 170 πρώτους πτυχιούχους άνδρες και γυναίκες παίρνουν πτυχίο µε 

ειδίκευση την Ιστορία (ποσοστό 7,65%). Η κατεύθυνση της Ιστορίας επιλέγεται από περισσότερους 

άνδρες απ’ ό,τι γυναίκες (8 άνδρες και 5 γυναίκες). Η κατανοµή των 13 πρώτων πτυχιούχων µε 

ειδίκευση την Ιστορία κατά φύλο και βαθµό πτυχίου αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα. 
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Σηµείο δεύτερο: Στο σπουδαστήριο της Ιστορίας και στο Ιστορικό Αρχείο που ιδρύονται και 

λειτουργούν στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης χρέη βοηθού αναλαµβάνουν, κατά την περίοδο 

που µελετούµε, τρεις από τους πρώτους φοιτητές της Σχολής: ο Βασίλειος Καλογεράς (1930-31), ο 

Λεωνίδας Πολέµης (1935-36) και ο Χαράλαµπος Ιωσηφίδης (1936-1939). Το γεγονός αυτό φανερώνει 

το ενδιαφέρον που επιδεικνύει µία µερίδα φοιτητών για τις ιστορικές σπουδές.  

Σηµείο τρίτο: Ανάµεσα στους πρώτους πτυχιούχους µε ειδίκευση την Ιστορία πρέπει να 

αναφέρουµε τα ονόµατα των Ν. Σφενδόνη, εκδότη του περιοδικού Μακεδονικόν Ηµερολόγιον αλλά 
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Σημείο δεύτερο: Στο σπουδαστήριο της Ιστορίας και στο Ιστορικό Αρχείο που 
ιδρύονται και λειτουργούν στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης χρέη βοηθού ανα-
λαμβάνουν, κατά την περίοδο που μελετούμε, τρεις από τους πρώτους φοιτητές της 
Σχολής: ο Βασίλειος Καλογεράς (1930-31), ο Λεωνίδας Πολέμης (1935-36) και ο 
Χαράλαμπος Ιωσηφίδης (1936-1939). Το γεγονός αυτό φανερώνει το ενδιαφέρον που 
επιδεικνύει μία μερίδα φοιτητών για τις ιστορικές σπουδές. 

Σημείο τρίτο: Ανάμεσα στους πρώτους πτυχιούχους με ειδίκευση την Ιστορία 
πρέπει να αναφέρουμε τα ονόματα των Ν. Σφενδόνη, εκδότη του περιοδικού Μακε-
δονικόν Ημερολόγιον αλλά και της Ελένης Βασματζή, της Μάρθας Λιάκου και της 
Αθηνάς Μιχαηλίδου, φιλολόγων στα Γυμνάσια της Θεσσαλονίκης αργότερα.  

Πίνακας 4. Αλφαβητικός Κατάλογος πρώτων πτυχιούχων με ειδίκευση στην Ιστορία

Α/Α Ονοματεπώνυμο, 
πατρώνυμο

Έτος 
γέν.

Έτη φοί-
τησης Τόπος γέννησης Σχολείο απο-

φοίτησης
Επάγγελμα 

πατέρα
Βαθμός 
πτυχίου

1 Βασματζή Ελένη, 
Γεωργίου 1913 1928-1929

1932-1933 Θεσσαλονίκη
Γυμνάσιο Θη-

λέων Θεσσαλο-
νίκης

Έμπορος καλώς

2 Δούτσος Θωμάς, 
Θεοδώρου 1910 1933-1934

1938-1939
Λούβρη Τσοτυ-
λίου Κοζάνης

Γυμνάσιο Τσο-
τυλίου Ορφανός λίαν καλώς

3 Ιωσηφίδης Χαρά-
λαμπος, Κυριάκου 1911 1935-1936

1939-1940 Βακού Νάουσας Γυμνάσιο Νά-
ουσας Εργάτης καλώς

4 Κάπτσης Δημήτρι-
ος, Δανιήλ 1916 1933-1934

1939-1940 Φλώρινα Γυμνάσιο Φλώ-
ρινας Φύλακας λίαν καλώς

5 Κατσόγλου Ελέ-
νη, Γεωργίου 1913 1933-1934

1939-1940
Σχολάρι Θεσσα-

λονίκης

Γυμνάσιο Θη-
λέων Θεσσαλο-

νίκης
Ορφανή λίαν καλώς

6 Κοντούλη Αριάδ-
νη, Σπυρίδωνος 1915 1933-1934

1938-1939 Θεσσαλονίκη
Γυμνάσιο Θη-

λέων Θεσσαλο-
νίκης

οδοντίατρος άριστα

7
Κουλουκάτσης 
Ιωάννης, Αστε-

ρίου
1914 1931-1932

1937-1938
Μεθώνη Κατε-

ρίνης
Β΄ Γυμνάσιο 

Θεσ/νίκης παντοπώλης καλώς

8 Λιάκου Μάρθα, 
Βασιλείου 1913 1927-1928

1933-1934 Κατερίνη Γυμνάσιο Κατε-
ρίνης

Συμβολαιο-
γράφος καλώς

9 Μάνος Νικόλαος 1909 1933-1934
1938-1939 Κριμήνιο Έμπορος λίαν καλώς

10 Μιχαηλίδου 
Αθηνά   άριστα

11
Παπαγιάννης 
Αντώνιος, Ιω-

άννου
1915 1933-1934

1937-1938 Γόννοι Λάρισας Γυμνάσιο Λά-
ρισας καφεπώλης καλώς

12
Παπακυρίλλου 

Πρόδρομος, Κυ-
ρίλλου

1918 1935-1936
1939-1940

Σινασός Μ. 
Ασίας

Γυμνάσιο Κα-
στοριάς

Φαρμακο-
ποι-ός λίαν καλώς

13 Σφενδόνης Νικό-
λαος, Αθανασίου 1909 1927-1928

1934-1935 Θεσσαλονίκη Α΄ Γυμνάσιο 
Θεσ/νίκης ξυλογλύπτης λίαν καλώς
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Επιλογικά
Από όλα όσα προηγήθηκαν γίνεται σαφές ότι η πανεπιστημιακή διδασκαλία της 

Ιστορίας κατέχει χωριστή θέση και ιδιαίτερο ρόλο στα ελληνικά Πανεπιστήμια την 
περίοδο του μεσοπολέμου υπηρετώντας εθνικούς, κατεξοχήν, στόχους. 

Στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης, επομένως:
α) προβλέπεται από την ίδρυσή της χωριστό Τμήμα Ιστορίας, το οποίο απονέμει 

πτυχίο Ιστορίας.48 
β) Τα μαθήματα Ιστορίας καταλαμβάνουν κεντρική θέση στο πρόγραμμα σπου-

δών καθώς ορισμένες ώρες είναι υποχρεωτικές για τους πρωτοετείς φοιτητές και τις 
φοιτήτριες της Σχολής, αν και οι έδρες Ιστορίας στο σύνολό τους παραμένουν περι-
ορισμένες. 

γ) Η φροντιστηριακή εργασία και αρχειακή έρευνα, αν και περιορισμένη, μετα-
θέτει σταδιακά το κέντρο βάρους στην προετοιμασία καλών ιστορικών με εξειδικευ-
μένη γνώση. Η γνώση αυτή συνδέεται πλέον στη Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης με τα 
εθνικά αιτούμενα και δίνει έμφαση στη μελέτη π.χ. της Μακεδονίας, η οποία βρίσκε-
ται στο στόχαστρο των εθνικών ανταγωνισμών ή της ιστορίας του εβραϊκού στοιχείου 
της πόλης, το οποίο καλείται με τον τρόπο αυτό να ενσωματωθεί ομαλά στο ελληνικό 
κράτος. Η εξειδίκευση και επαγγελματική κατάρτιση είναι, επομένως, ανάμεσα στους 
πρώτους βασικούς στόχους της νέας Φιλοσοφικής Σχολής, που τη διαφοροποιεί από 
την αντίστοιχη των Αθηνών, παρ’ όλες τις προσπάθειες που γίνονται προς την κατεύ-
θυνση αυτή και στο Αθήνησι την περίοδο του μεσοπολέμου. 

δ) Η δημιουργία Βιβλιοθηκών και ιστορικών αρχείων στο χώρο της Σχολής σε 
συνάρτηση με την έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων διαφοροποιούν τον εξει-
δικευμένο επιστήμονα από τον φιλίστορα και καθιστούν σταδιακά την Ιστορία από 
ενασχόληση με μεράκι σε επάγγελμα. Ενισχύεται, έτσι, η θεμελίωση της Ιστορίας ως 
επιστήμης, η οποία έχει αρχίσει από το τέλος του 19ου αιώνα στη Φιλοσοφική Σχολή 
Αθηνών.

48  «Αι Σχολαί διαιρούνται εις τμήματα αναλόγως των πτυχίων, τα οποία απονέμουσιν. (…) Β΄. Η 
Φιλοσοφική Σχολή: 1) πτυχίον Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, 2) πτυχίον Κλασικής Φιλολογίας, 3) πτυχίον 
Μεσαιωνικής και Νεωτέρας Ελληνικής Φιλολογίας, 4) πτυχίον Ιστορίας, 5) πτυχίον Αρχαιολογίας, 6) πτυχί-
ον Γαλλικής Γλώσσης και Φιλολογίας, 7) πτυχίον Αγγλικής Γλώσσης και Φιλολογίας, 8) πτυχίον Γερμανικής 
Γλώσσης και Φιλολογίας, 9) πτυχίον Ιταλικής Γλώσσης και Φιλολογίας, 10) πτυχίον Βαλκανικών Γλωσσών 
και Φιλολογιών και 11) πτυχίον Ανατολικών Γλωσσών και Φιλολογιών. (…)». Ν. 3341 «Περί ιδρύσεως 
Πανεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη», Εφημερίς της Κυβερνήσεως, τχ. Α΄, αρ. φύλλου 154, 22-6-1925, άρθρον 
5. Στην πράξη, κατά την περίοδο του μεσοπολέμου, εφαρμόζονται και δίνονται τα πέντε πρώτα πτυχία, με-
ταξύ των οποίων και της Ιστορίας. Βλ. Βιβλίον Πράξεων, εξετάσεων πτυχιακών. Βλ. Αρχείο Φιλοσοφικής 
Σχολής Α.Π.Θ.



358 Βασίλης Α. Φούκας

ε) Η δημιουργία χωριστής έδρας Παλαιογραφίας και Παπυρολογίας, τέλος, στη 
Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης ενισχύει τον ερευνητικό χαρακτήρα της ιστορικής 
επιστήμης και αποτελεί μία καινοτομία για την ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση. 

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν την ιδιαίτερη σημασία, την οποία κατέχουν οι 
ιστορικές σπουδές στις Φιλοσοφικές Σχολές Αθηνών και Θεσσαλονίκης την περίοδο 
που εξετάζουμε, την έμφαση και τις προτεραιότητες που κάθε μια Σχολή αποδίδει 
σε αυτές επηρεασμένη από το γενικότερο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό και τοπικό 
πλαίσιο και, τέλος, τις επιδράσεις που, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, δέχονται 
οι ιστορικές σπουδές στα ελληνικά Πανεπιστήμια του μεσοπολέμου από την εξέλιξη 
της πανεπιστημιακής διδασκαλίας της Ιστορίας στο εξωτερικό.

Vasilis Foukas

Summary
This paper, mainly, focuses on the teaching of History in the newly established 

Faculty of Philosophy of Thessaloniki during the period of interwar and, furthermore, 
compares it with the corresponding programs of courses of Philosophical Faculty of 
Athens’ University at the same period of time. The emphasis is given in what the sub-
title declares, that is to the persons, to the programs of courses (curricula) and to the 
priorities that are given in individual sectors of History. 
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Μυθοπλασία και καβαφικός ιστορισμός





 Ο Καβάφης αναγνωρίζεται σήμερα καθολικά ως ένας από τους σημαντικότερους 
ποιητές του κόσμου. Βιβλία για την ποίησή του τυπώνονται σε πολλές γλώσσες, δι-
εθνή συνέδρια διοργανώνονται προς τιμήν του σε διάφορες χώρες, μελέτες για το 
έργο του εκπονούνται και δημοσιεύονται σε έγκυρα διεθνή περιοδικά, ιστοσελίδες 
προσφέρουν πλήθος πληροφοριών για τη ζωή και τα κείμενά του, ενώ τα ποιήματά 
του έχουν παράσχει και εξακολουθούν να παρέχουν θεματικό υλικό σε μια σειρά από 
σπουδαίους δημιουργούς, ζωγράφους, μουσουργούς, σκηνοθέτες κ.τ.λ. Το πανεπι-
στήμιο μάλιστα του Michigan διαθέτει τα τελευταία χρόνια Έδρα νεοελληνικών σπου-
δών Κ. Π. Καβάφης, μολονότι ο επικεφαλής της δεν είναι καβαφιστής!

 Μια έστω και υποτυπώδης ερμηνευτική απόπειρα της μοναδικής αυτής αναγνω-
στικής και προσληπτικής ανταπόκρισης στο έργο του ξεπερνά τα όρια αυτής της ερ-
γασίας. Η μεγαλοσύνη της ποίησης του Καβάφη συγκροτείται ανάμεσα στα άλλα 
από το μέγιστο παιχνίδι των σημασιολογικών αποχρώσεων που καταθέτει, από την 
τολμηρότητα και το διφορούμενο των ερωτικών του ποιημάτων, από τη λιτότητα του 
ύφους και το συνδυασμό «εκλεκτών» λέξεων με αυτές της καθομιλουμένης, από το 
φιλοσοφικό και αισθητικό όσο και συμβολιστικό και ρεαλιστικό της υπόβαθρο, αλλά 
οφείλεται κατά την άποψή μας – και χωρίς βέβαια να πρωτοτυπούμε καθόλου – κυ-
ρίως στην ιστορική της διάσταση. Ο αναγνώστης, που καλείται να διεισδύσει βαθιά 
στις έννοιες του καβαφικού ποιήματος, αν θέλει να το κατανοήσει, έχει επιπρόσθετα 
να αποκωδικοποιήσει ένα φορτίο από άμεσες ή υπαινικτικές αναφορές σε πρόσω-
πα και πράγματα του ιστορικού παρελθόντος, μια ιστορική επένδυση της ποιητικής 
γραφής. Οι μετα-ιστορικοί στοχασμοί θα τον βοηθήσουν να παρακολουθήσει τη με-
ταστοιχείωση της ιστορικής σκηνοθεσίας σε αυτόνομο κειμενικό νόημα και θα του 
αποκαλύψουν σημαίνουσες όψεις της καβαφικής ποιητικής ιδεολογίας.1

Η ιστορική συνείδηση του Καβάφη έχει αποτελέσει διαχρονικά αντικείμενο μελέ-
της πολλών ερευνητών και ταυτόχρονα συνιστά μέχρι σήμερα ένα πεδίο πολλαπλών 
ερμηνειών. Ο «καβαφικός ιστορισμός», δηλαδή ουσιαστικά η σημασία, η λειτουργία 
και ο βαθμός εγρήγορσης της ιστορικής συνείδησης του ποιητή που αναδεικνύει σε 
ενδοχώρα της καβαφικής ποίησης την Ιστορία, δεν μπορεί πάντως να διασαφηνιστεί 
μονάχα ψυχαναλυτικά ως ένας ηθελημένος τρόπος απόκρυψης των ερωτικών του 

1  Βλ. και Ν. Παρίση, Κ. Π. Καβάφης - Σχόλια σε ποιητικά κείμενα. Δοκίμιο ερμηνευτικής ανάγνωσης, 
Αθήνα 2003, σ. 20-28.
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πληγών.2 Για το Σεφέρη – που προσεγγίζει την ιστορική σκηνοθεσία των καβαφικών 
ποιημάτων με τη λογική της «αντικειμενικής συστοιχίας» του Eliot – ο Καβάφης 
μεταχειρίζεται ένα πλαίσιο γεγονότων μέσα από το οποίο οι ήρωες υπηρετούν ουσι-
αστικότερα την καθαρόαιμη ποιητική συγκίνηση.3 Την επίτευξη της γνήσιας αυτής 
συγκίνησης ο Τσίρκας θα την ανιχνεύσει με τη διατύπωση του θεωρητικού σχήματος 
των «τριών κλειδιών», με πρώτο τη «λόγια πηγή, το ιστορικό γεγονός», δεύτερο το 
«σύγχρονο, το πραγματικό γεγονός» και τρίτο «τα βιώματα του ποιητή, το ψυχικό 
γεγονός».4 Η Yourcenar θα εντάξει τον καβαφικό χρόνο στο χωροχρόνο της ελεατικής 
φιλοσοφίας (“βέλος που πετάει και δεν πετάει”) και θα θεωρήσει την κάθε στιγμή του 
“πιο σίγουρη, πιο προσδιορισμένη” από το “ασταθές παρόν”.5 Ο Δάλλας θα προεκτεί-
νει την ιστορικότητα του ποιητή και σε άλλες αισθητικές κατηγορίες του έργου του, 
επιχειρώντας μια «χαρτογράφηση» της ιστορικής του εμπειρίας,6 ενώ ο Keeley θα 
κάνει λόγο για “οικουμενική προοπτική”.7 Ο ίδιος πάντως ο Καβάφης δήλωνε εμφατι-
κά: «Eγώ είμαι ποιητής ιστορικός· ποτέ μου δεν θα μπορούσα να γράψω μυθιστόρημα ή 
θέατρον· αλλά αισθάνομαι μέσα μου 125 φωνές να με λέγουν ότι θα μπορούσα να γρά-
ψω ιστορίαν».8 Κατεύθυνε μάλιστα τους μελλοντικούς του κριτικούς στη διάκριση 
των ποιημάτων του με βάση τη θεματική τους σε τρεις κατηγορίες: φιλοσοφικά ή της 
σκέψεως, ιστορικά, ηδονικά.9 Στο μεταξύ η καβαφική βιβλιογραφία εμπλουτίστηκε 
και εμπλουτίζεται διαρκώς, και το καβαφικό έργο αποτελεί διαχρονικά αντικείμενο 
μιας συστηματικής και ενδελεχούς μελέτης. 

Σήμερα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός ο τρόπος (ή οι τρόποι), η τεχνική, με 
τον /τους οποίο/ους ο Καβάφης χρησιμοποιεί το ιστορικό του υλικό, σε αντίθεση με 

2 Ο Δ. Ν. Μαρωνίτης, όπως παλιότερα ο Στρατής Τσίρκας, αντικρούει τη γνωστή ψυχαναλυτική ερμη-
νεία του έργου του Καβάφη από τον Τίμο Μαλάνο (Τ. Μαλάνος, Ο ποιητής Κ. Π. Καβάφης, Αθήνα 1933 / 
Αθήνα 1957)  Δ. Ν. Μαρωνίτης, Κ. Π. Καβάφης: Μελετήματα, Αθήνα 2007.

3 Γ. Σεφέρης, «Κ. Π. Καβάφης, Θ. Σ. Έλιοτ Παράλληλοι», Εισαγωγή στην ποίηση του Καφάβη, επιμ. 
Μιχάλης Πιερής, Ηράκλειο 1994, σ. 141-178.

4 Σ. Τσίρκας, Ο Καβάφης και η εποχή του, Αθήνα 1958, 1973, σ. 318-320.
5 M. Yourcenar, Présentation critique de Constantin Cavafy, 1958, μτφρ. Γ. Π. Σαββίδη, Αθήνα 1981, 

σ. 60.
6 Γ. Δάλλας, Καβάφης και Ιστορία, Αθήνα 1974, 1986.
7 E. Keeley, Cavafy’s Alexandria. Study of o Myth in Progress, 1976, μτφρ. Τζένη Μαστοράκη, Αθήνα 

1979, σ. 179-204.
8 Δ. Ν. Μαρωνίτης, «Υπεροψία και μέθη», Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη, επιμ. Μιχάλης Πιερής, 

Ηράκλειο 1994, σ. 276.
9 Το σχήμα της καβαφικής ποίησης συμπληρώνεται με μια γενικά αποδεκτή -από την καβαφική κρι-

τική- περιοδολόγηση: α. ρομαντική περίοδος (1882-1891/94), β. παρνασσική και συμβολιστική περίοδος 
(1891/94-1899/1904), γ. περίοδος του ποιητικού ρεαλισμού (1903-1933).
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θεματικά, χρονολογικά ή γεωγραφικά κριτήρια που επικρατούσαν παλαιότερα. Οι 
ερευνητές, στην προσπάθειά τους να περιγράψουν το είδος της πρωτογενούς σχέσης 
του Καβάφη με την Ιστορία, χρησιμοποιούν νεόκοπους πια όρους για τα ποιήματά 
του, π.χ. ψευδοϊστορικά, ιστορικοφανή και ιστορικά ή ιστοριογενή.10 Είναι γνωστό πως 
αρκετοί λογοτέχνες καταφεύγουν συχνά σε σύμβολα και μύθους για να διευκολύ-
νουν την επικοινωνία με τον αναγνώστη. Τα πολύ αφηρημένα ή προσωπικά σύμβολα 
δυσχεραίνουν κάποτε την προσδοκώμενη αναγνωστική ανταπόκριση, ενώ αντίθετα 
εικόνες και σύμβολα από κοινές παρελθοντικές πολιτισμικές δεξαμενές, όπως για 
παράδειγμα από την ελληνική, την ελληνιστική, την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα, 
την απογειώνουν. Μεγάλοι ποιητές διαισθανόμενοι το πρόβλημα επεδίωξαν να το 
αντιμετωπίσουν με την υιοθέτηση ή δημιουργία συγκεκριμένων μυθολογιών. Ο Yeats 
στράφηκε σε παλιούς ιρλανδικούς θρύλους, ο Eliot στην ανθρωπολογία, ενώ ο Καβά-
φης κατέκτησε την προσωπική του μυθολογία μέσα από την παρουσία του ελληνικού 
ιστορικού κόσμου στο έργο του, που του προσέφερε τη δυνατότητα να αποτυπώσει με 
ενάργεια συγκρίσεις και αναλογίες με το σύγχρονο δαιδαλώδη κόσμο του. Ο ποιητής 
αποκρυστάλλωσε τις φιλοσοφικές και αισθητικές του θέσεις βιώνοντας μια ιδιόμορ-
φη μεταβατική κατάσταση μέσα στην πολυπολιτισμική κοινωνία της Αλεξάνδρειας 
(χώρο συγκρητισμού του Ελληνισμού με άλλους, κυρίως ανατολικούς, λαούς) στα 
τέλη του 19ου αιώνα, σε μια εποχή κρίσιμη, ανάμεσα στις συγκρούσεις του παλιού 
και του νέου κόσμου, η οποία στάθηκε πολύ σοβαρή προϋπόθεση για ν’ αποχτήσει 
τη νέα ιστορική του ενόραση.11 Στη δική μας εργασία ζητούμενο δεν είναι το είδος 
της πρωτογενούς σχέσης του Καβάφη με την Ιστορία. Εξετάζουμε κατά πόσο αυτή 
η ουσιαστική σχέση ποιητή και Ιστορίας, όχι μονάχα εγγράφεται, αλλά αξιοποιείται 
δημιουργικά σε έργα μυθοπλασίας με ήρωα τον Καβάφη στην παλιότερη και εντελώς 
πρόσφατη ελληνική πεζογραφία.12 Κατά πόσο δηλαδή οι συγγραφείς προσεγγίζουν 
την ιστορική συνείδηση του ποιητή και πώς παρουσιάζουν στα κείμενά τους τον τρό-
πο και το βαθμό με τους οποίους το κρίσιμο ιστορικό γεγονός ενσωματώνεται και με-
τασχηματίζεται μέσα στο ποιητικό του έργο. Το corpus της μελέτης μας αποτελείται 

10 Μ. Πιερής, «Καβάφης και Ιστορία», Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη, επιμ. Μιχάλης Πιερής, 
Ηράκλειο 1994, σ. 397-408.

11 Σ. Ιλίνσκαγια, Κ. Π. Καβάφης. Οι δρόμοι προς το ρεαλισμό στην ποίηση του 20ού αιώνα, Αθήνα 
1983, σ. 14.

12 Θεωρούμε ότι εξαιρετικό ενδιαφέρον θα παρουσίαζε και μια συγκριτική συνεξέταση των λογοτε-
χνικών αναπαραστάσεων με τις κινηματογραφικές αποδόσεις του Καβάφη ως ήρωα – «αντικειμένου» και 
όχι πλέον ως ενεργούντος «υποκειμένου», έχοντας υπόψη μας την ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καβά-
φης»  (1994) και την πολύ ενδιαφέρουσα πιο πρόσφατη «Τη νύχτα που ο Φερνάντο Πεσόα συνάντησε τον 
Κωνσταντίνο Καβάφη» (2007)  του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου.
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από δύο μυθιστορήματα: Οι τελευταίες μέρες του Κωνσταντίνου Καβάφη του Φίλιππου 
Φιλίππου (2003), Τσάι με τον Καβάφη της Κατερίνας Καριζώνη (2004), μία μυθιστο-
ρηματική βιογραφία: Ο Αμαρτωλός του Μιχάλη Περάνθη (1953) και  ένα βιβλίο που 
συγκροτείται από τρεις νουβέλες: Το show είναι των Ελλήνων του Μένη Κουμαντα-
ρέα (2008).13 Η περιοδολόγηση – τα περισσότερα έργα είναι γραμμένα μετά το 2000 
– και η συνεξέτασή τους αποκαλύπτει και αρκετές τυπολογικές ομοιότητες στην αφη-
γηματική τους οργάνωση, την οποία προσεγγίσαμε με μεθοδολογικά εργαλεία της 
θεωρίας της αφήγησης που μας βοήθησαν να αναδείξουμε τους κώδικες ανάγνωσης 
των έργων και να προσεγγίσουμε τα αξιακά μυθιστορηματικά συστήματα.14 

 Στο αστυνομικής υφής μυθιστόρημα, Τσάι με τον Καβάφη, μέσα από μια πρωτο-
πρόσωπη αφήγηση με εσωτερική εστίαση, ένας αυτοδιηγητικός αφηγητής μάς μετα-
φέρει στο χώρο της μεσοπολεμικής κοσμοπολίτικης Αλεξάνδρειας, που φθείρεται και 
φθίνει, αλλά παραμένει μια πόλη σαγηνευτική, μυστηριώδης κι αινιγματική – όπως 
συμβαίνει και στο ποιητικό έργο του μεγάλου Αλεξανδρινού. Είναι η εποχή κατά την 
οποία η ελληνική παροικία δέχεται τα πρώτα πλήγματα από την παγκόσμια οικο-
νομική κρίση, αλλά και από την προϊούσα διάλυση της βρετανικής αυτοκρατορίας. 
Στο ερωτικό και κοινωνικό αυτό μυθιστόρημα οι ήρωες διακατέχονται από ενοχές, 
αδυναμίες, πάθη και μίση, ενώ ο Καβάφης, χωρίς άμεση εμπλοκή στη μυθοπλασία 
(ούτε καν ως δευτερεύοντας ήρωας) επιδιώκεται να είναι πανταχού παρών με άριστες 
περιγραφές της άψογης εμφάνισής του. Ακόμα και στο τέλος του μυθιστορήματος, 
όπου παρουσιάζεται  καταβεβλημένος από την αρρώστια του, είναι καλοντυμένος 
και αγέρωχος πίνοντας τσάι γιασεμιού στο πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Ο ποιη-
τής πραγματοποίησε το συγκεκριμένο ταξίδι για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις 
στην Αθήνα. Στο έργο συναντούμε ιστορικά πρόσωπα, όπως ο Μαλάνος, ο θετός γιος 
του Καβάφη Σεγκόπουλος και η γυναίκα του Ρίτα Σεγκοπούλου ως δευτερεύοντες 
περιφερειακούς ήρωες, καθώς και αναφορές σε άλλα ιστορικά πνευματικά πρόσωπα 
της εποχής: Παλαμά, Θεοτοκά, Ψυχάρη, Βρισιμιτζάκη και περιστατικά από την ποι-
ητική – λογοτεχνική / πνευματική ζωή της Αλεξάνδρειας. H συγγραφέας δίκην ξενα-
γού πιάνει τον αναγνώστη από το χέρι και τον πηγαίνει σε βίλες και αρχοντικά, στο 

13 Μ. Περάνθη, Ο Αμαρτωλός, Αθήνα 1953. Φ. Φιλίππου, Οι τελευταίες μέρες του Κωνσταντίνου Κα-
βάφη, Αθήνα 2003. Κ. Καριζώνη, Τσάι με τον Καβάφη, Αθήνα 2004. Μ. Κουμανταρέα, Το show είναι των 
Ελλήνων, Αθήνα 2008.

14 R. Barthes, Littérature et réalité, Paris 1982. G. Genette, Figures I, II, III, Paris 1966, 1969, 1972 
και Nouveau discourse du récit, Paris 1983. Ε. Καψωμένος, Αφηγηματολογία, Αθήνα 2004. Δ. Τζιόβας, 
Μετά την Αισθητική, Αθήνα 1987.
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παζάρι και στις φτωχογειτονιές των φελάχων, στις λέσχες, στα ζαχαροπλαστεία, στα 
ιπποδρόμια και στα καζίνα των ξένων, σε πορνεία και σε οάσεις μιας ανατολικής και  
μυσταγωγικής ιστορικής πόλης. Στην προσπάθειά της όμως να αναδημιουργήσει λο-
γοτεχνικά την παλιά Αλεξάνδρεια εγκλωβίζεται σε χρώματα (λουλουδιών, δέντρων, 
πουλιών), ήχους (αυτοκινήτων, αλόγων, μικροπωλητών) και μυρωδιές (από μπαχα-
ρικά, κοπριά καμήλας, άνθη μυρτιάς, αραβικά φαγητά) και τελικά στα ιδεολογήματα 
της λαμπερής ελληνικής παροικίας που χάνεται μαζί με την «πιο ερωτική πόλη του 
κόσμου». Η ιδεολογική λειτουργία του αφηγητή είναι έντονη και μόνο σε μία περί-
πτωση η αφήγηση κατορθώνει μέσα από τον κοινωνικό προβληματισμό του Καβάφη 
να αποδώσει  την πραγματική παρακμιακή αίσθηση της μεσοπολεμικής ιστορικής 
πόλης. Η μοναδικότητα αυτή πείθει πως προκύπτει ασύνειδα από τη συγγραφέα: 
«Μια μέρα συνάντησα τυχαία τον Καβάφη στο φουαγιέ του θεάτρου «Ζιζίνια». Είχαμε 
πάει με τον Ροζάκη να δούμε μια ελληνική επιθεώρηση. Ο ποιητής ήταν αδύνατος και 
εξασθενημένος και μιλούσε με μεγάλη δυσκολία. Μου είπε ότι είχε προβλήματα με τον 
λάρυγγά του και με ρώτησε αν έλαβα το ποίημα που μου είχε ταχυδρομήσει, το «Όσο 
μπορείς». Αυτό το ποίημα με συγκλόνισε. Και μάλιστα του το είπα. Όλοι όσοι ζουν στην 
Αλεξάνδρεια πρέπει να νιώσουν τη βαθύτερη σημασία του. Ειδικά το τρίστιχο 

Κι αν δεν μπορείς να κάμεις τη ζωή σου όπως την θέλεις, / Τούτο προσπάθησε του-
λάχιστον / Όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις 

είναι ένας οδηγός ζωής για να μη χάνεις την αυτοκυριαρχία σου εδώ στην παροικία. 
Κι εγώ την έχω εξευτελίσει τη ζωή μου πολλές φορές σέρνοντάς την σε κοσμικά σαλόνια 
και σε φιέστες. Ειδικά σ’ αυτή την πόλη υπάρχει μεγάλη ανοησία. Είναι η θλιβερή ανο-
ησία της παρακμής. Η αίσθηση της διάλυσης, ή μάλλον του αισθησιακού μηδενισμού» 
(σ.165).

 Στο δεύτερο μυθιστόρημα, Οι τελευταίες μέρες του Κωνσταντίνου Καβάφη, συνα-
ντούμε και πάλι τις ίδιες αφηγηματικές τεχνικές, πρωτοπρόσωπη αφήγηση με εσω-
τερική εστίαση και έναν αυτοδιηγητικό αφηγητή με έντονη ιδεολογική λειτουργία. 
Ο Μαρινέττι, ηγέτης των Ιταλών φουτουριστών, θα συναντήσει τον Καβάφη στη με-
σοπολεμική Αλεξάνδρεια, γενέθλια πόλη και των δύο, στο σπίτι του ποιητή και στο 
νοσοκομείο με διαφορά τριών ετών. Εδώ ο ποιητής αποτελεί πρωτεύοντα ήρωα. Η 
μεταξύ τους συζήτηση διεξάγεται μ’ έναν παράξενο τρόπο: ο Μαρινέττι μιλάει κι ο 
Καβάφης, που στο μεταξύ που έχει υποβληθεί σε τραχειοτομία και αδυνατεί να μιλή-
σει, ρωτάει ή απαντάει με σημειώματα. Το βιβλίο  επιχειρεί να ανασυνθέσει τις τελευ-
ταίες ημέρες του Καβάφη, φροντίζοντας να σκιαγραφήσει τον χαρακτήρα του. Παρα-
τίθενται πολλές και κουραστικές πληροφορίες γι’ αυτόν και την εποχή του, αλλά και 
για τους δευτερεύοντες ήρωες (ιστορικά πρόσωπα και αυτοί). Ο Φιλίππου επιμένει 
ιδιαίτερα, όπως και η Καριζώνη, στην ανάπλαση της ατμόσφαιρας της Αλεξάνδρειας 
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του Μεσοπολέμου μέσα από  εξαντλητικές περιγραφές γευμάτων και επιδορπίων. Η 
υποθετική προσπάθεια για εξασφάλιση του βραβείου Νόμπελ από την πλευρά του 
ποιητή αναδεικνύεται σε μυθιστορηματική εμμονή. Είναι γνωστός, βέβαια, ο δρα-
ματικός αγώνας του Καβάφη για την προβολή, την  αναγνώριση του έργου του και 
για την καθιέρωσή του ίδιου, αλλά η όλη λογοτεχνική αναπαράσταση αδικεί τόσο 
την πολυσχιδή προσωπικότητά του όσο και τη σπουδαιότητα των ποιημάτων του. 
Η αγάπη του ποιητή για την Ιστορία και η μοναδική σχέση που έχει αναπτύξει μαζί 
της ψαύονται επιφανειακά, όταν περιγράφεται η πληθώρα των ιστορικών βιβλίων  
που υπήρχαν στο διαμέρισμα του (σ.43-44). Είναι ενδεικτικός ο τρόπος με τον οποίο 
ο αφηγητής αναφέρεται λανθασμένα στους γυναικείους χαρακτήρες των ποιημάτων 
(εξαιρεί τα πρώτα του ποιήματα): «απαλλαγμένες από ερωτισμό και ενίοτε αναφερόμε-
νες με καθόλου εγκωμιαστικά επίθετα (η Άννα Κομνηνή, η Άννα Δαλασσηνή, η Ειρήνη, 
η Αλεξάνδρα, η Κρατησίκλεια, γυναίκες που ενσαρκώνουν τη μητέρα), κάποιες ηρωίδες 
του αποτελούν θετικά πρότυπα» (σ.78). Η οποιαδήποτε αναφορά στον ιστορικό τους 
ρόλο, τον οποίο ο Καβάφης τονίζει, απουσιάζει. Αρκεί όμως και μια πρόχειρη ανά-
γνωση των ποιημάτων στα οποία συναντούμε τις προαναφερόμενες γυναικείες φι-
γούρες, όπως το «Άγε, ω βασιλεύ Λακεδαιμονίων» και «Εν Σπάρτη» (Κρατησίκλεια), 
«Άννα Κομνηνή» (Άννα Κομνηνή), «Ο Ιωάννης Καντακουζηνός υπερισχύει» και 
«Από υαλί χρωματιστό» (Ειρήνη), «Άννα Δαλασσηνή» (Άννα Δαλασσηνή), «Αλέ-
ξανδρος Ιανναίος, και Αλεξάνδρα» και «Αριστόβουλος» (Αλεξάνδρα)15 για να διαπι-
στωθεί η σπουδαιότητά τους στο ποιητικό σύμπαν του Καβάφη, και να αποκαλυφθεί 
ταυτόχρονα η σημαντική ιστορική τους παρουσία (με εντυπωσιακότερη περίπτωση 
αυτή της Κρατησίκλειας).

Το κοινό στοιχείο της μυθιστορηματικής βιογραφίας Ο Αμαρτωλός με τα δύο προ-
ηγούμενα έργα είναι και πάλι η έντονη ιδεολογική λειτουργία που αναλαμβάνει να 
επιτελέσει ο αφηγητής.16 Ο Καβάφης είναι φυσικά ο βασικός ήρωας, ενώ ένας τριτο-
πρόσωπος, παντογνώστης αφηγητής ακολουθεί την πορεία του ποιητή από την Αλε-
ξάνδρεια, στο Λονδίνο, στην Κωνσταντινούπολη και τελικά πίσω στην Αλεξάνδρεια. 
Ο συγγραφέας επιχειρεί τη συγγραφή μιας αληθοφανούς ιστορίας, έχοντας υπόψη 

15  Η Αλεξάνδρα του ποιήματος «Αριστόβουλος» είναι εγγονή της Αλεξάνδρας του ποιήματος «Αλέ-
ξανδρος Ιανναίος και Αλεξάνδρα» και μητέρα του Αριστόβουλου.

16  Δε συμπεριλάβαμε στην εργασία μας τη βιογραφία «Καβάφης» του Robert Liddell, μια και πρόκει-
ται για ένα τελείως διαφορετικό έργο, που σαφέστατα δύναται να ενσωματώνει φανταστικά περιστατικά, 
αλλά που πείθει με τον τρόπο γραφής και την παράθεση των δημοσιευμένων και αδημοσίευτων πηγών του 
(μέχρι φυσικά τη στιγμή της έκδοσής του) ότι δεν έχει τέτοιες προθέσεις.

R. Liddell, Καβάφης. Κριτική βιογραφία, μτφρ. Καίτη Λογοθέτη – Άντερσον, Αθήνα 1980.
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του τη σχετική βιβλιογραφία. Ρίχνει όμως το βάρος της προσπάθειάς του σχεδόν απο-
κλειστικά στην ερωτική συμπεριφορά του Καβάφη, παρουσιάζοντάς τον σε διαρκείς 
περιπλανήσεις στην Κωνσταντινούπολη και στην Αλεξάνδρεια προς άγραν ερωτικών 
συντρόφων. Από τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης εντυπωσιάζει αρνητικά η άποψη 
του Περάνθη για την έννοια του καβαφισμού: «Απ’ τη ζωή του έλειπε ο φυσιολογικός 
έρωτας, που ομορφαίνει όχι μόνο τη ζωή, αλλά και τα βιβλία και στη θέση του – το 
χειρότερο – υπήρχε  η γνωστή έκνομη αδυναμία, που δεν μπορούσες να την παρα-
κάμψεις, αφού αυτή υπέθαλψε το έργο του. Καβάφης χωρίς Καβαφισμό δεν νοείται» 
(σ.7). Ο συγγραφέας αντιμετωπίζει ως αρρώστια και ανώμαλο πάθος τη σεξουαλική 
προτίμηση του ποιητή και ενοχοποιεί τη σκέψη και τη διαφορά του στο πλαίσιο μιας 
μικροαστικής ησυχίας της εξουσιαστικής τάξης: «Ήταν περισσότερο απ’ τις δυνάμεις 
του νάναι η τελευταία φορά. Ρέπει ανίκητα στο άρρωστο πάθος» (σ.94). Εξαιρετικό εν-
διαφέρον παρουσιάζει και η θέση του για την ενασχόληση του ποιητή με την Ιστορία: 
«Αυτά τα αποκλειστικά διαβάσματα του φέρνουν τη χαρά της ιστορικής έρευνας, που 
πάντοτε αποτελούσε μια δυνατή κλίση του. Και δεν είναι λίγη τέτοια πνευματική αμοιβή. 
Του φέρνουν όμως και μια θεωρητική δικαιολογία, που τον ισορροπεί ηθικά, όσο τίποτε 
άλλο δεν μπόρεσε ως τώρα να το πετύχει. Το μεγαλύτερο ωστόσο κέρδος του είναι που 
βρίσκει, χωρίς να το περιμένει, την απάντηση σ’ ένα ερώτημα που τον απασχολούσε 
καιρό. Αν έχει δικαίωμα να μεταφέρει κανείς τα εντελώς προσωπικά του στην περιο-
χή της ποίησης. Μήπως ντράπηκε κανείς από τους αρχαίους να εξομολογηθεί τα δικά 
του; Και μήπως δεν μένουν ακόμα για να στιχουργηθούν τόσες περίεργες περιπτώσεις 
που δημιούργησεν ο ομοφυλόφιλος έρωτας;» (σ.109). Στο ίδιο περιοριστικό πνεύμα 
βρίσκεται και η ερμηνεία «κλειδαρότρυπας» του ποιήματος «Che fece… il gran rifiu-
to”, που αποτελεί, αν αναγνωστεί με συμβολιστικό κλειδί, ένα έμβλημα πνευματικής 
ανεξαρτησίας και ασυμβίβαστης προσωπικής στάσης έναντι όποιας κοινωνίας, πο-
λιτικής, κοινής ιδεολογίας, κατεστημένου και μαζοποίησης (σ.146). Πολύ ρηχή και 
η αντιμετώπιση της επιλογής του ελληνιστικού κόσμου ως συμβόλου στο καβαφικό 
ποιητικό σύμπαν: “Η μετατροπή των υποκειμενικών μυστικών του σε γενικεύσεις φι-
λοσοφημένης αλληγορίας, του δίνει θάρρος να προχωρήσει περισσότερο. Οι αγωνίες 
του ερωτικού του ενστίκτου, ο τρόμος από την επίγνωση της διαφθοράς του, μπορούν 
να ισορροπηθούν στη φαντασία της ελληνιστικής ανοχής. Μπορούν να φορτωθούν σε 
ανύπαρκτα πρόσωπα της κατάπτωσης, που οι αναγνώστες θα τ’ ανέχονται με την ίδια 
ανύποπτη αφέλεια, επικοινωνώντας με ιστορία, εκεί που δεν θα υπάρχει παρά, κρυμμέ-
νος, αυτός ο ίδιος» (σ.148). Ο συγγραφέας αδυνατεί να κατανοήσει πως ο μηχανισμός 
της απόκρυψης, σαφώς όχι άσχετος με τη στάση ζωής και την ανασφάλεια που του 
επέβαλε η σεξουαλικότητά του, δεν οδήγησε τον Καβάφη σε μια ποίηση ντροπαλή 
και ενοχική, αλλά ακριβώς στο αντίθετο. Αν και ο Περάνθης φαίνεται να έχει λογοτε-
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χνικά περισσότερες δυνατότητες απ’ όλους του συγγραφείς που εξετάζουμε, αποτυγ-
χάνει παταγωδώς να πραγματώσει την προγραμματική του επιδίωξη: «Άλλωστε αυτή 
καθ’ εαυτήν η ζωή του Καβάφη δεν ενδιαφέρει παρά μόνο ως πηγή ερμηνείας του έργου 
του που αποτελούσε και την τελική μου επιδίωξη» (σ.8). 

Το τελευταίο βιβλίο που μελετήσαμε, Το show είναι των Ελλήνων, συγκροτείται 
από τρεις νουβέλες – τρεις ξεχωριστές συναντήσεις, στην Αθήνα ανάμεσα στα 1932 
και στο Δεκέμβρη του 1944. Η πραγματική υπόσταση προσώπων του έργου δεν αρ-
κεί για να αρθεί ο ανθρωποκεντρικός του χαρακτήρας και να το χαρακτηρίσει ως 
ιστοριογραφικό. Στη νουβέλα «Μια μέρα απ’ τη ζωή τους», πρώτη στη σειρά, παρα-
κολουθούμε την τελευταία επίσκεψη του Καβάφη στην Αθήνα το 1932 μέσα από μια 
μουσική βραδιά προς τιμήν του στο σπίτι των Κώστα και Ελένης Ουράνη, πάμπλου-
των Αθηναίων με σημαντικές προσωπικές λογοτεχνικές αναζητήσεις και καταθέσεις, 
όπου και συναντιέται με το νέο τότε συνθέτη και μαέστρο Δημήτρη Μητρόπουλο. 
Ένας τριτοπρόσωπος παντογνώστης αφηγητής – που «κλείνοντας το μάτι» στον ανα-
γνώστη μετατρέπεται ενίοτε σε πρωτοπρόσωπο – επιτελεί για άλλη μια φορά έντονα 
την ιδεολογική λειτουργία. Η προσπάθεια επικοινωνίας των δύο ηρώων, καθώς ο 
ένας παρατηρεί και διερευνά τον άλλο, αποτυπώνει το πόσο απέχουν από τους ελλα-
δίτες διανοούμενους και ταυτόχρονα την κοσμοπολίτικη προσωπική «συγγένεια» που 
νιώθουν μεταξύ τους: «Μαέστρος και ποιητής παίρνουν θέσεις αντικριστά. Οι άλλοι 
κάθονται σε κάποια απόσταση, λες από σεβασμό ή σαν να θέλουν να τους αφήσουν μό-
νους» (σ.28 και σ.32). Παρούσα όλη η πνευματική, μεγαλοαστική Αθήνα, αλλά και ο 
συντηρητισμός της, εμφανής ιδίως στην Ελένη Ουράνη (Άλκης Θρύλος). Ο 69χρονος 
Καβάφης, πρωτεύοντας ήρωας, φεύγοντας από τη βεγγέρα, αντικρίζει μέσα από ένα 
αυτοκίνητο τη σύγχρονη διογκούμενη μεγαλούπολη, αλλά και τις πιο λαϊκές περιοχές 
της (Ομόνοια – Πειραιάς) που ασκούν πάνω του περίσσια γοητεία, και αναλογίζεται 
τις ποικίλες προσωπικές διαδρομές της ζωής του, που πλησιάζει στο τέλος της. Δια-
φορετικά αντιδρά ο 35χρονος Μητρόπουλος κατά την αποχώρησή του· περιπλανιέται 
στους δρόμους της Αθήνας, ελκύεται από τις προσφορές της νύχτας, αλλά επιλέγει 
την επιστροφή στο σπίτι και στη σκληρή πνευματική εργασία. 

Ο ομοφυλοφιλικός κόσμος των δύο πρωταγωνιστών σκιαγραφείται υπαινικτικά, 
αλλά χωρίς την παραμικρή σεμνοτυφία. Έτσι, διασώζονται, τουλάχιστον μυθοπλα-
στικά, οι ιστορικές φυσιογνωμίες, καθώς βυθίζονται αρμονικά μέσα στο κράμα της 
ερωτικής τους απόγνωσης από τη μια και του ασίγαστου πάθους τους για την τέχνη 
από την άλλη. Η νουβέλα, επεξεργασμένη και δουλεμένη, διαθέτει τη δέουσα αφη-
γηματική οικονομία και  συνταιριάζει ένα σχετικά παλιομοδίτικο ύφος και ανάλογο 
τρόπο γραφής. Ο συγγραφέας σχολιάζει ιστορία και ανθρώπους, περιγράφει με ακρί-
βεια και ευστοχία τους χώρους που κινούνται (και πάλι συναντούμε την έμφαση στα 
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ασημικά και τις γυάλινες βιτρίνες των μεγαλοαστικών σπιτιών, αλλά και στον ερω-
τισμό των ποιημάτων του Καβάφη). Η αφήγηση, όμως, δεν εμβαθύνει στα γεγονότα, 
ούτε ανατρέπει τις γνωστές και δεδομένες ερμηνείες, ενώ τα συμβάντα παρατίθενται 
με την ήδη καταγεγραμμένη και αποδεκτή εκδοχή τους. Μόνο μία φορά, και αυτή 
έμμεσα, γίνεται λόγος για την Ιστορία στο έργο του ποιητή, όταν ο τελευταίος εξηγεί 
τη σχέση του με την ελληνική γλώσσα στο συνθέτη: «τα ελληνικά δεν έπαψαν να είναι 
η μητρική μου γλώσσα. Έστω και εάν ομιλούμε άλλες γλώσσες, όπως οι Τυρρηνοί υπό 
τον ρωμαϊκό ζυγό, στο βάθος ακούμε πάντα ελληνικά. Με αυτά εβυζάξαμε» (σ.30). 
Προς το τέλος της νουβέλας εκφράζεται από τον αφηγητή μία αξιολογική κρίση για 
τη σχέση ποιητή – Ιστορίας: «Μέσα του έχει μια ολόκληρη πινακοθήκη από πρόσωπα 
της Ιστορίας. Του αρέσει να παίρνει μέρος μαζί τους σε διαβουλεύσεις, σε συμπόσια, 
σε μάχες. Ιδίως όταν κάποιος έχει ηττηθεί. Είναι πάντα με το μέρος των ηττημένων. 
Αυτό, περισσότερο από κάθε τι, τον μεθά» (σ.114), η οποία όμως δεν μπορεί σε κα-
μία περίπτωση να σημασιοδοτήσει μια αφετηρία γόνιμου προβληματισμού, μια και 
αμέσως μετά η αφήγηση επιστρέφει στον ερωτισμό του Καβάφη: «Αχ, πώς μπόρεσε 
να έχει μάτια γι’ αυτό τον λαϊκό, τον βρώμικο αλήτη, όταν μόλις προ ολίγου ατένιζε τα 
σεραφικά μάτια του Δημήτρη κι απολάμβανε τη μουσική του» (σ.114), χωρίς πάντως 
να επιτύχει και εδώ μία ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον αναγνώστη. Γιατί ενώ ο 
Καβάφης, βιώνοντας τη διαφορετικότητα ως «απόβλητο» παιδί της κοινωνικής συνο-
χής που λειτουργεί με πρότυπο τον καλό και πειθαρχημένο οικογενειάρχη (η δυτική 
κοσμοθεωρία κατόρθωσε, σύμφωνα με το Φουκώ, να επιβάλλει το ιδεολόγημα της 
κοινωνικής αρμονίας τοποθετώντας τον στο κέντρο της δημοκρατικά – αυταρχικής 
κοινωνίας),17 μετατρέπει, έστω κι ασυνείδητα, την ουσιαστική μοναξιά και το προσω-
πικό βίωμα της μη αποδοχής του σε κοινωνικό αγώνα, πολύ σημαντικό στοιχείο που 
ούτε ακροθιγώς δεν τίθεται στη νουβέλα.

Οι κυρίαρχες αναπαραστάσεις αναδεικνύουν λογοτεχνικά το «τυπικό σύστημα» 
που ορίζει τις σημασίες μιας κουλτούρας και το εύρος επιλογών ή απορρίψεων της 
ατομικής εμπειρίας, και της κοινωνικής αποδοχής κάθε ανθρώπου (συχνά μάλιστα 
συγκροτούν μια ιδεολογία που στο βάθος «καταγγέλλει» ό,τι μπορεί να μοιάζει απει-
λητικό, ιδίως όταν είναι λογικό κι ελπιδοφόρο). Τα έργα που μελετήσαμε αποκαλύ-
πτουν πως οι συγγραφείς τους εκμεταλλεύτηκαν εμπορικά το όνομα του Καβάφη και 
υπέκυψαν στις προτιμήσεις του αναγνωστικού τους κοινού, και λιγότερο ενδιαφέρθη-
καν να αποδυθούν σε μια λογοτεχνική προσπάθεια άρσης στερεοτύπων και, συνακό-
λουθα, αξιοπρεπούς πραγμάτευσης και αποδοχής της διαφορετικής ταυτότητας, που 

17 M. Foucault, Ιστορία της σεξουαλικότητας (Η δίψα της γνώσης), μτφρ. Γκλόρυ Ροζάκη, Αθήνα 1978.
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θα έδινε ώθηση στην ανάπτυξη μιας διαλεκτικής σχέσης κυρίαρχου και περιθωριακού 
λόγου. Ο Καβάφης ως λογοτεχνικός ήρωας παραμένει «προβληματικός», ενώ η ουσι-
αστική του σχέση με την ιστορία δεν αναδεικνύεται – δεν αξιοποιείται ο πολυσημικός 
λόγος της μυθοπλασίας και άρα της κοινωνικής κινητικότητας. Τα ερωτήματα αναφο-
ρικά με τις προθέσεις των δημιουργών παραμένουν ανοικτά. Δεν τους ενδιέφερε μια 
τέτοια προοπτική, δεν μελέτησαν σε βάθος την ποίηση του Καβάφη, δεν μπόρεσαν να 
κατανοήσουν ότι η ιστορική συνείδηση του ποιητή δε λειτουργεί απλουστευτικά ως 
ασπίδα προστασίας των ατομικών του πληγών; Η ποιητική των έργων του που εδρά-
ζονται στην περιφέρεια της Ιστορίας και αναπαριστούν ιστορικές περιόδους, μέσα 
από ένα σύστημα πυκνών συμβολισμών, σημασιών και κωδίκων, φωτίζουν την αξία 
της ανάδειξης της σημασίας και της λειτουργίας της γραμματειακής μνημείωσης του 
καβαφικού ιστορισμού. Διαπιστώνεται ότι τα προς εξέταση κείμενα μυθοπλασίας, 
ακόμα και στην περίπτωση των πλέον αγνών προθέσεων, συνιστούν περισσότερο μια 
δειγματοληπτική συσσωμάτωση περιστατικών από τη ζωή του Καβάφη και λιγότερο 
μία ολοκληρωμένη και ουσιαστική αναπαράσταση επιλεγμένων προς ανασύνθεση 
γεγονότων με ξεχωριστό ειδικό βάρος, αλλά και ανοιχτές ερμηνευτικές προσεγγίσεις 
για τον εκάστοτε αναγνώστη.18 

Triantafyllos H. Kotopoulos

Fiction and Cavafy’s historicity

Summary
The contemporary and more careful Kavafy’s researchers recognize that poet’s 

historical conscience does not function simplifying as a protective shield of his 
individual wounds. The poetic hinterland of his work that abuts in the region of 
History and represent historical periods through a system of dense symbolisms, 

18 Όπως ο ιστορικός που επιλέγει και συγκρατεί από το παρελθόν μόνον ό,τι είναι αξιομνημόνευτο, 
χρησιμοποιώντας την αντικειμενικότητά του, διαδικασία που απαιτεί να παραμερίσει τις απόψεις και τις 
προκαταλήψεις του και να αποδεχτεί το ξένο, το διαφορετικό. Για τη σχέση Αφηγηματικότητας και Ιστο-
ρικότητας (η Ιστορία ως εμπειρική αφήγηση που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα αλλά έχει μυθοπλαστικά 
στοιχεία εξαιτίας της προσπάθειας ανακατασκευής του παρελθόντος με τη χρήση λογοτεχνικών συμβόλων 
και της μυθοπλαστικής αφήγησης που βασίζεται σε φανταστικά στοιχεία ως μίμηση της δομής της πραγ-
ματικότητας, βλ. P. Ricoeur, Η Αφηγηματική Λειτουργία, μτφρ. Βαγγέλης Αθανασόπουλος, Αθήνα 1990, 
σ. 55-80.
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meanings and codes, lighten the value of making known the importance and operation 
of literary “Cavafy’s historicity”. The objective of our study is the simultaneously 
research of narrating techniques with which three modern Greek writers:  Katerina 
Karizoni, Tea with Kavafy, Philippos Filippou, The last days of Konstantinos Kavafy, 
Menis Koumantareas, The show belongs to Greeks, and a older, Michalis Peranthis, 
The Sinner, approach poet’s historical conscience and how they present in the texts 
the way and the degree that the crucial historical fact is incorporated and transformed 
in his poetic work. History and Literature constitute a widest field of interdisciplinary 
juxtapositions and while the current History’s point of view has been removed by 
the peristaltic and mutilated past’s perception, recognizing that is not exclusively 
economic and social, but also cultural, religious, the one of political ideas etc. the  
Literature’s critic handles carefully the historical science in order to face creatively 
the poetic growth, not broken away from the umbilical cord that connects it with its 
author, but in direct relation with him and his era.





Στυλιανός - Περικλής Καράβης*

Σκιαγράφηση των αδυναμιών του ιταλικού παράγοντα 
στην Ελλάδα (1940-1943)**





Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος, η ιταλική παρουσία στα Δωδεκάνησα και ο καθο-
ριστικός για την Κατοχή γερμανικός παράγοντας έχουν γίνει αντικείμενο εντατικής 
ιστοριογραφικής έρευνας.

Σύμφωνα με τον Mark Mazower, η μονογραφία της Sheila Lecoeur, Mussolini’s 
Greek island. Fascism and the Italian Occupation of Syros in World War II, είναι η 
πρώτη επιστημονική προσπάθεια, που αναφέρεται στην πραγματικότητα του Φασι-
σμού στην Ελλάδα σε αντιδιαστολή με εκείνη του Ναζισμού και η οποία βασίζεται 
σε αρχειακή τεκμηρίωση.1 Η συγγραφέας του βιβλίου εκφράζει την πρόθεση της να 
συμβάλει σε μία αναγκαίως διαφοροποιημένη προσέγγιση της συμπεριφοράς και της 
ανταπόκρισης των Ιταλών στρατιωτών και υπαξιωματικών στις διαταγές της στρατι-
ωτικής αρχής2.

Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι, ακριβώς, το αντικείμενο της συγκεκριμένης ανα-
κοίνωσης, που στόχο της έχει την κατάδειξη των αδυναμιών της ιταλικής παρουσίας 
στην Ελλάδα τα έτη 1940-1943.

Η ανακοίνωση αντλεί την αρχειακή της τεκμηρίωση από την αυτόνομη αρχει-
ακή συλλογή των ταξινομημένων δικαστικών αποφάσεων των στρατοδικείων του 
Ιταλικού Στρατού. Οι συνολικά 231 τόμοι βρίσκονται στο Archivio Centrale dello 
State στη Ρώμη και σκιαγραφούν τη δράση της ιταλικής στρατιωτικής μηχανής 
στην Αφρική, Ισπανία, Αλβανία, Ελλάδα, Γιουγκοσλαβία και Σοβιετική Ρωσία. 
Αναφορικά με την περίπτωση της ιταλικής στρατιωτικής παρουσίας στην ελληνική 
επικράτεια, οι δικαστικές αποφάσεις των στρατοδικείων έχουν αρχειοθετηθεί σε 
δεκατέσσερις τόμους για τη XI Στρατιά και σε τριάντα ένα τόμους με κριτήριο τον 
γεωγραφικό προσδιορισμό του Αγρινίου, της Τρίπολης, της Κέρκυρας, της Κρήτης, 

1 Διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του βιβλίου της Sheila Lecoeur, Mussolini’s Greek Island, Fascism 
and the Italian Occupation of Syros in World War II, Λονδίνο 2009, το σχόλιο του Mark Mazower: «This 
is the very first study I know which shows the realities of Italian fascist - as opposed to German - Second 
World War occupation from the ground up, thanks to the survival of a very rich archive on the island of the 
local wartime administration».

2 Sheila Lecoeur, ό.π., σ. 4.

* Θα ήθελα να ευχαριστήσω από το βήμα αυτό τον κ. Ιωάννη Μουρέλο, επιβλέποντα καθηγητή, και 
τα μέλη της τριμελούς επιτροπής, κα. Αγγελική Σφήκα-Θεοδοσίου και κ. Ιάκωβο Μιχαηλίδη, για την πολυ-
ετή αρωγή και καθοδήγηση, που μου παρέχουν.

**   Υποψήφιος Διδάκτορας στο τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ., υπότροφος Εσωτερικού για 
τη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία του Ι.Κ.Υ.
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της Σάμου και της Ρόδου3.
Το στρατοδικείο της Ρόδου οργανώθηκε με βάση διαταγή (decreto) του Πολιτικού 

και Στρατιωτικού Κυβερνήτη των Δωδεκανήσων, Cesare Maria de Vecchi, Conte di 
Val Cismon, στις 12 Ιουλίου του 19404. To στρατοδικείο της XI Στρατιάς ιδρύθηκε 
στις 9 Νοεμβρίου του 1940 με διάταγμα (bando) του «II Duce, Primo Maresciallo dell’ 
Impero, Comandante delle Truppe operanti su tutte le fronti» (Benito Mussolini)5. 
Ακολουθεί, χρονικά, η ίδρυση του στρατοδικείου Αθηνών στις 22 Ιουλίου του 1941 
με διάταγμα του ιδίου του Mussolini6 . Με το διάταγμα της 14ης Σεπτεμβρίου 1941, ο 
ιταλός δικτάτορας οριοθέτησε τη γεωγραφική δικαιοδοσία των στρατοδικείων Αγρι-
νίου (δυτικά της Πίνδου, Ιόνια Νησιά) και Τρίπολης (Πελοπόννησος)7. Το διάταγμα 
της 4ης Δεκεμβρίου 1941 όρισε στο στρατοδικείο Κέρκυρας ως περιοχή δικαιοδοσίας 
ολόκληρη τη νήσο8. Την 1η Απριλίου του 1942, ιδρύθηκαν με διαταγή του Κυβερνή-
τη των Νησιών του Αιγαίου, Inigo Campioni, τα στρατοδικεία Σάμου και Κρήτης, τα 
οποία υπάγονταν στο στρατοδικείο Ρόδου9. 

Το στρατοδικείο της XI Στρατιάς είχε δικαιοδοσία στο πλαίσιο της στρατιωτικής 
μηχανής (tribunale militare d’ armata). Τα στρατοδικεία Αθηνών και Ρόδου με πα-
ραρτήματα σε Αγρίνιο, Τρίπολη, Κέρκυρα και Κρήτη, Σάμο, αντιστοίχως, εκδίκαζαν 
τις υποθέσεις στον τόπο, όπου είχε σημειωθεί παραβίαση του στρατιωτικού νόμου 
(tribunali militari territoriali di guerra)10.

Η XI Στρατιά, υπό τον Generale Geloso, αντιπαρατέθηκε στον Ελληνικό Στρατό 
στο παραλιακό τμήμα του ελληνοαλβανικού μετώπου. Στους είκοσι εννέα μήνες από 
τη λήξη των εχθροπραξιών την άνοιξη του 1941, η XI Στρατιά διοικούσε την ιταλι-
κής στρατιωτικής δικαιοδοσίας νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα. Τα υπό εξέταση 
δικαστικά έγγραφα καταδεικνύουν την πληθώρα παραπτωμάτων και αδικημάτων στα 
οποία υπέπιπταν Ιταλοί στρατιώτες, Αλβανοί άτακτοι ενσωματωμένοι στις ιταλικές 

3 Περιγραφικότατος είναι ο κατάλογος της Patrizia Mariotti, Tribunali Militari della II Guerra 
Mondiale, στο Archivio Centrale dello Stato (ACS).

4 ACS, Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM), φάκελος 3163, υποφάκελος 1/7, 142-191, 
Raccolta dei bandi, delle ordinanze e dei decreti emanati dal comandante delle truppe operanti su tutte le 
fronti e dai comandanti superior! delle Forze Armate, έκδοση του Comando Supremo dello Stato Maggiore 
Generale, τόμος 1, Ρώμη 1941, σ. 154-157.

5 ACS, PCM, φ. 3163, ό.π. σ. 94-96.
6 ACS, PCM, φ. 3163, υποφάκελος 1/7, 191/4.
7 ACS. PCM, φ. 3163, ό.π.
8 ACS. PCM, φ. 3163, ό.π.
9 ACS, PCM, φ. 3163, υποφάκελος 1/7, 142-191.
10 ACS, PCM, φ. 3163, υποφάκελος 1/7, 142-191, Raccolta dei Bandi..., σ. 37-44.
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μεραρχίες, Αλβανοί και Έλληνες υπήκοοι, καθώς και Έλληνες των Κτήσεων του Αι-
γαίου. Καλύπτουν ολόκληρη τη χρονική διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου και 
της Ιταλικής Κατοχής (8 Σεπτεμβρίου 1943). Δηλώνουν το χάσμα μεταξύ κατακτη-
τών και κατακτημένων, την πόλωση και την κοινωνική αναταραχή, που προέκυψε 
με την παραβίαση της ελληνικής ουδετερότητας την 28η Οκτωβρίου του 1940 και 
εδραιώθηκε με την επιβολή της Τριπλής Κατοχής τον Απρίλιο-Μάιο του 1941.

Τα πενταμελή στρατοδικεία απαρτίζονταν από βαθμοφόρους στρατιωτικούς. Η 
σύνθεση τους δεν ήταν σταθερή. Ο πρόεδρος ήταν ταξίαρχος ή συνταγματάρχης. 
Μέλη είχαν λοχαγούς, υπολοχαγούς ή επιλοχίες. Ο υπόδικος είχε συνήγορο υπερά-
σπισης και μάρτυρες μπορούσαν να σπεύσουν, προκειμένου να υποστηρίξουν την 
αθωότητα του. Απένειμαν δικαιοσύνη με βάση τον ιταλικό στρατιωτικό ποινικό κώδι-
κα και οι περισσότερες από τις διατάξεις, που επικαλούνταν, χρονολογούνταν από το 
1936 κι εντεύθεν, όταν η Ιταλία βρισκόταν σχεδόν σε μόνιμη στρατιωτική εμπλοκή. 
Μπορούσαν να επιβάλουν ποινές από ένα μήνα έως την εκτέλεση δια τουφεκισμού 
στα νώτα ή στο στέρνο. Οι ποινές δεν ήταν εξατομικευμένες11. Επιβάλλονταν με βάση 
τη βαρύτητα του αδικήματος. Μόνο για τις ηλικίες 14-18 ετών προβλεπόταν η μείω-
ση κατά το ήμισυ της κάθειρξης12. Δε γίνεται πουθενά λόγος για βασανιστήρια, ξυλο-
δαρμούς, απαγωγές ή εκτελέσεις ομήρων. Η κατάσταση στις φυλακές και τα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης δεν απασχολούσε τα στρατοδικεία παρά μόνο εάν σημειώνονταν 
αποδράσεις λόγω των κακών κτιριακών τους υποδομών (όπως, φερ’ ειπείν, στο Βαθύ 
της Σάμου, όπου οι κρατούμενοι είχαν επιφορτιστεί, το καλοκαίρι του 1942, με την 
εργασία επιδιόρθωσης των τοίχων των κελιών τους· μπόρεσαν έτσι να δραπετεύσουν 
στην Τουρκία δύο Έλληνες κι ένας Άγγλος κρατούμενος)13.

Στην πρώτη σελίδα της δικαστικής απόφασης βρίσκουμε το ονοματεπώνυμο και 
την ιδιότητα των δικαστών. Ακολουθεί η ταυτότητα του υπόδικου. Ένα από τα στοι-
χεία, που χαρακτηρίζουν τον Ιταλό στρατιώτη, πέρα από το βαθμό του και τη μονάδα 

11 ACS, Tribunali Militari della Seconda Guerra Mondiale, Forze Armate Grecia (11η Στρατιά), τόμος 
1, δικαστικές αποφάσεις 1-183, Ιανουάριος-Απρίλιος 1941. Δικαστική απόφαση 102, 24 Μαρτίου 1941, 
ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων (χωρίς σελιδα-ρίθμηση).

12 ACS, Tribunali Militari della Seconda Guerra Mondiale, Forze Armate Grecia (11η Στρατιά), τόμος 
2, δικαστικές αποφάσεις 184-492, Μάιος-Ιούλιος 1941. Δικαστική απόφαση 462, 25 Ιουλίου 1941, ζώνη 
πολεμικών επιχειρήσεων.

13 ACS, Tribunali Militari della Seconda Guerra Mondiale, Tribunali Militari dell’ Egeo, Creta/Samo, 
Ιούλιος 1942-Μάιος 1943, δικαστική απόφαση 191, 20 Ιανουαρίου 1943, Βαθύ Σάμου. Διέφυγαν οι Λαδάς 
Αλέξης (Ladas Alexis), Χρισσίνης Ηλίας (Crissinis Elia) και Macascic Francis. Απέδρασαν στις 6 Ιουλίου 
του 1942 με τη βοήθεια και συνεργασία ιταλού κατάδικου, ο οποίος συνελήφθη, δικάστηκε και καταδικά-
στηκε σε έξι μήνες κράτησης.
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στην οποία υπηρετούσε, είναι ο προσδιορισμός “ariano”, εκπρόσωπος δηλαδή της 
αρείας φυλής. Μετά την περιγραφή της αξιόποινης πράξης, το οπισθόφυλλο αφιερώ-
νεται στην καταδικαστική ή αθωωτική απόφαση του στρατοδικείου, εφόσον δεν του 
καταλογίζεται υπαιτιότητα.

Το αρχειακό υλικό διαπνέεται από την πεποίθηση ότι ο ανθρώπινος παράγοντας 
υπάγεται στον έλεγχο, την κρίση, την επιτήρηση και τη δικαιοδοσία των στρατοδι-
κείων. Όλοι οι υπόδικοι όφειλαν να υπερασπίσουν την τιμή της Πατρίδας τους στον 
πόλεμο, θυσιάζοντας ακόμη και τη ζωή τους, όπως είχαν πράξει οι πεσόντες συστρα-
τιώτες τους. Οι πράξεις των κατάδικων είχαν «μη υγιή κίνητρα»14, ενώ οι μάρτυρες 
υπεράσπισης αναθεωρούσαν υπό την πίεση του όρκου στο Ευαγγέλιο με αποτέλεσμα 
να αλλάξει η έκβαση της δίκης (“sotto il vincolo del giuramento”).

Η πειθαρχία ήταν η πρωταρχική αξία στην οποία στηριζόταν ολόκληρο το οικο-
δόμημα του Ιταλικού Στρατού. Η κοινή θέληση του διοικητή και των διοικούμενων 
συμβόλιζε την ενότητα της δράσης και της δύναμης των Forze Armate, καθώς και την 
άμυνα, αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία της Πατρίδας, των νόμων και των θεσμών του 
Έθνους15. Απειθαρχία καταλογιζόταν στον σκοπό, που αποκοιμήθηκε ή στον στρατι-
ώτη, που διαμαρτυρήθηκε για την ποσότητα και ποιότητα του συσσιτίου έως εκείνον, 
που δεν εξετέλεσε τη διαταγή στην πρώτη γραμμή. Η υπακοή έπρεπε να είναι άμεση, 
απόλυτη και να διαπνέεται από σεβασμό προς όφελος της στρατιωτικής διοίκησης16. 
Η διαταγή αναφερόταν στο σύνολο των εντολών, που κατοχύρωναν την εκτέλεση 
μιας υπηρεσίας. Οι εντολές, πάλι, ήταν γενικές ή ειδικές, μόνιμου ή προσωρινού χα-
ρακτήρα, προβλέψιμες ή όχι. Ήταν, παρ’ όλα αυτά, σύμφυτες στην έννοια της υπηρε-
σίας και υπάκουαν στις ανάγκες καθορισμένων στόχων17.

Στην πράξη, όμως, τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Το χειμώνα του 1940-
1941, η βούληση και η κρίση των ιταλών αξιωματικών επηρεαζόταν από την πίεση 

14 ACS, Tribunali Militari, Forze Armate Grecia, τ. 1, δικαστικές αποφάσεις 1-183, Ιανουάριος-
Απρίλιος 1941. Δικαστική απόφαση 30, 30 Δεκεμβρίου 1940, ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων: «Osserva il 
Collegio che, date tali risultanze processuali, non e possibile piu dubitare della colpevolezza del prevenuto, 
il quale, in linea da soli quattro giorni, non ha saputo-come tutti i suoi compagni-rendersi degno dell’ alto 
onore di servire la Patria in guerra, sacrificandosi fino all’ estremo sacrificio, ma subito si e vigliaccamente 
tirato indietro, pensando prima al suicidio, poi a raggiungere una vita piu comoda».

15 ACS, Tribunali Militari, Forze Armate Grecia, τ. 1, δικαστικές αποφάσεις 1-183, Ιανουάριος-
Απρίλιος 1941. Δικαστική απόφαση 93, 19 Μαρτίου 1941, ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων.

16 ACS, Tribunali Militari, Forze Armate Grecia, τ. 1, δικαστικές αποφάσεις 1-183, Ιανουάριος-
Απρίλιος 1941. Δικαστική απόφαση 102, 24 Μαρτίου 1941, ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων.

17 ACS, Tribunali Militari, Forze Armate Grecia, τ.1, δικαστικές αποφάσεις 1-183, Ιανουάριος-
Απρίλιος 1941. Δικαστική απόφαση 103, 24 Μαρτίου 1941, ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων.
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και τις επιτυχίες του αντιπάλου στο «Ελληνικό» Μέτωπο18.
Οι παραλείψεις των εκπροσώπων του Ιταλικού Στρατού υπήρξαν μοιραίες για 

την ιταλική στρατιωτική παρουσία στην Ελλάδα. Μετά από κάθε σημαντική στιγμή 
του Ελληνοϊταλικού πολέμου στο Αργυρόκαστρο, την Κλεισούρα, τη Χειμάρρα, το 
Τεπελένι, τα στρατοδικεία της XI Στρατιάς εκδίκαζαν δεκάδες υποθέσεις αυτοτραυ-
ματισμού Ιταλών κληρωτών, δεκανέων και λοχίων των μεραρχιών Brennero, Siena, 
Luppi di Toscana, Pinerolo, Cuneo κ.ά., αλπινιστών και παραστρατιωτικών του Φα-
σιστικού Κόμματος, των Camicie Nere. Ύστερα από τον αυτοτραυματισμό τους, οδη-
γούνταν στα στρατιωτικά νοσοκομεία των μετόπισθεν. Εκεί, οι στρατιωτικοί γιατροί 
αναγνώριζαν, χωρίς δισταγμό, τα ίχνη του αυτοτραυματισμού και προχωρούσαν σε 
καταγγελία στους Carabinieri. Συνήθως, οι Ιταλοί στρατιώτες, όντες δεξιόχειρες, 
έβαζαν την αριστερή παλάμη στην κάννη του όπλου τους και πυροβολούσαν19. Η 
βολή από απόσταση λίγων εκατοστών άφηνε υπολείμματα πυρίτιδας στην πληγή και 
καυστικό αποτύπωμα20. Όλοι, γενικότερα, οι τραυματίες στρατιώτες από βολή από 
κοντινή απόσταση, αντιμετωπίζονταν με καχυποψία. Κατά τη διάρκεια της παραμο-
νής τους στο στρατιωτικό νοσοκομείο και τις φυλακές (μέχρι την εκδίκαση της υπό-
θεσης της λιποταξίας), θα μπορούσαν κάλλιστα να σχεδιάσουν μία αληθοφανή ερμη-
νεία των γεγονότων, βοηθούμενοι από άλλους στρατιώτες, που είχαν πράξει το ίδιο21. 
Εξάλλου, οποιοσδήποτε τραυματισμός λάμβανε χώρα, απουσία αυτοπτών μαρτύρων, 
θεωρούνταν από το στρατοδικείο ως περίπτωση ηθελημένου αυτοτραυματισμού22. 

18 Lidia Santarelli, Guerra e occupazione in Grecia 1940-1943. αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή 
στο Τμήμα Ιστορίας και Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας (21 Μαρτίου 
2005), σ. 182.

19 ACS, Tribunali Militari, Forze Armate Grecia, τ. 1, δικαστικές αποφάσεις 1-183, Ιανουάριος-
Απρίλιος 1941. Δικαστική απόφαση 56, 26 Φεβρουαρίου 1941, ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων: «e molto 
agevole autoledersi tra le dita della mano sinistra: basta porre 1’ indice e il medio della mano sinistra 
sulla bocca dell’ arma, poggiata a terra, e tirare il griletto con la destra: e il mezzo piu comune usato dagli 
autolesionisti».

20 ACS, Tribunali Militari, Forze Armate Grecia, τ. 1, δικαστικές αποφάσεις 1-183, Ιανουάριος-
Απρίλιος 1941. Δικαστική απόφαση 8, 22 Ιανουαρίου 1941, ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων.

21 ACS, Tribunali Militari, Forze Armate Grecia, τ. 1, δικαστικές αποφάσεις 1-183, Ιανουάριος-
Απρίλιος 1941. Δικαστική απόφαση 61, 28 Φεβρουαρίου 1941, ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων: «forse non 
e estraneo il non breve periodo di tempo (dal 17 dicembre al 28 febbraio) in cui il prevenuto abbe tutto 1’ 
agio di preparare un racconto verosimile, per la sua permananza, prima all’ ospedale 403 e poi alle carceri di 
questo Tribunale, a contatto con molti altri autolesionisti, non parchi verso di lui, probabilmente, di consigli 
e di esortazioni».

22 ACS, Tribunali Militari, Forze Armate Grecia, τ. 2, δικαστικές αποφάσεις 184-492, Μάιος-Ιούλιος 
1941. Δικαστική απόφαση 508, 9 Ιουνίου 1941, ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων: «Essendo il fatto awenuto 
fuori della presenza di qualsiasi testimone l’ Ospedale suddetto riteneva trattarsi di mutilazione volontaria... 
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Μελετώντας τις σχετικές αποφάσεις, εντοπίζουμε τη βαρύτητα ορισμένων ημερών. 
Τη 16η και τη 17η Φεβρουαρίου 1941 εκδικάστηκαν οκτώ περιπτώσεις αυτοτραυμα-
τισμού στρατιωτών της μεραρχίας των Λύκων της Τοσκάνης. Απαρασκεύαστοι, όπως 
ήταν, 2.220 στρατιώτες, σχεδόν το ήμισυ της αρχικής δύναμης της μεραρχίας, είχαν 
τεθεί εκτός μάχης λόγω της άτακτης υποχώρησης της μεραρχίας (νεκροί, τραυματίες, 
ασθενείς και αιχμάλωτοι)23. Όλες, ανεξαιρέτως, οι περιπτώσεις αυτοτραυματισμού 
τιμωρούνταν με ποινές κάθειρξης 3-8 ετών. Ωστόσο, αναβαλλόταν η εκτέλεση της 
ποινής και επέστρεφαν στην πρώτη γραμμή μετά την αναγκαία ολιγοήμερη παραμο-
νή τους στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Έτσι, η απομάκρυνση τους από το πεδίο της 
μάχης δεν είχε οριστικό χαρακτήρα. Αποτελούσε δε παράδειγμα προς αποφυγή για 
κάθε άλλο στρατιώτη, ο οποίος σκεφτόταν τον αυτοτραυματισμό, προκειμένου να 
εγκαταλείψει το μέτωπο24.

Επιπλέον, στην περίπτωση που υπέφεραν από κρυοπαγήματα α΄ και β΄ βαθμού, οι 
Ιταλοί στρατιώτες δεν είχαν το δικαίωμα νοσηλείας στα κεντρικά στρατιωτικά νοσο-
κομεία. Έπρεπε να επιδεινωθεί περαιτέρω η υγεία τους με κρυοπαγήματα γ΄ βαθμού 
στα άνω ή τα κάτω άκρα25. Βέβαια, αυτή η εξέλιξη τους καταδίκαζε σε ακρωτηρια-
σμό, αφού ο ιστός είχε νεκρωθεί και ζητούμενο ήταν πλέον η μη επέκταση της γάγ-
γραινας ή ο θάνατος του στρατιώτη από σηψαιμία.

Καθώς προωθούνταν ο Ελληνικός Στρατός στη Β. Ήπειρο (Νοέμβριος 1940), πα-
ρατηρήθηκαν φαινόμενα λιποταξίας στους 8-11.000 Αλβανούς άτακτους, που πολε-
μούσαν στο πλευρό των Ιταλών. Η επιστροφή στην κατεχόμενη από τους Έλληνες Β. 

e da considerare anche che il 21 aprile (due giorni prima della fine delle ostilita) si era in pieno inseguimento 
del nemico in rotta».

23 Giorgio Rochat, Le guerre italiane. Pall’ impero d’ Etiopia alia disfatta, Τορίνο 2008, σ. 265.
24 ACS, Tribunali Militari, Forze Armate Grecia, τ. 1, δικαστικές αποφάσεις 1-183, Ιανουάρι-

ος-Απρίλιος 1941. Δικαστική απόφαση 37, 14 Φεβρουαρίου 1941, ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων: «La 
temporanea inabilita al servizio militare del prevenuto e limitata ad un brevissimo periodo di tempo, poiche 
il perito ha dichiarato che fra una quindicina di giorni egli sara perfettamente guarito senza postumi di 
nessun genere, ed idoneo in modo incondizionato alia continuazione del servizio militare di guerra e di 
prima linea. Per questo motivo, e al fine di evitare che il S. L. ottenga per altra via, merce Γ esecuzione 
della condanna, lo scopo che egli mirava nell’ automutilarsi, di sottrarsi cioe al servizio di prima linea, 
ritiene il Tribunale doversi nei suoi confronti ordinare il differimento dell’ esecuzione della pena. Ne si deve 
dimenticare che cio costituisce anche un ammonimento per coloro nella cui mente fosse sorgere 1’ idea di 
ripetere 1’ insano tentativo del S. L. , i quali constateranno che 1’ automutilazione non raggiunge lo scopo, 
e che colui che vigliaccamente si ferisce e destinato a ritornare in linea, dalla quale voleva allontanarsi».

25 ACS, Tribunali Militari, Forze Armate Grecia, τ. 1, δικαστικές αποφάσεις 1-183, Ιανουάριος-
Απρίλιος 1941. Δικαστική απόφαση 131, 8 Απριλίου 1941, ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων: «il medico non 
lo aveva ricoverato perche il congelamento non era ancora di terzo grado».
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Ήπειρο και την οικογενειακή εστία θεωρούνταν προδοτική κίνηση από τους Ιταλούς, 
που ευνοούσε τον εχθρό26. Σύμπνοια δεν επικρατούσε ούτε μεταξύ των Αλβανών 
ατάκτων. Δικαστικό έγγραφο αναφέρεται σε ανταλλαγή 300-500 πυροβολισμών μετά 
από μέθη μεταξύ ατάκτων και το φόνο του αρχηγού της ομάδας στις 8 Δεκεμβρίου 
1940. Ο λόγος της συμπλοκής ήταν η προάσπιση της τιμής ενός εκ των συμμετεχό-
ντων στο επεισόδιο, ο οποίος αντέδρασε με αυτό τον τρόπο λόγω της απαγόρευσης 
κατανάλωσης αλκοόλ και της διαταγής παράδοσης του όπλου του27.

Τα δικαστικά έγγραφα διασώζουν μαρτυρίες περί προώθησης των ελληνικών 
θέσεων τον μήνα Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου του 1941. Ακόμη, ανιχνεύεται η 
παραδοχή των μεγάλων απωλειών του Ιταλικού Στρατού στην τελευταία φάση του 
Ελληνοϊταλικού πολέμου28.

Επίλεκτη ομάδα αλπινιστών εστάλη σε ύψωμα με στόχο να το καταλάβει. Η πρόσβα-
ση ήταν περιορισμένη, αφού υπήρχε μόνο ένα μονοπάτι. Ο αρχηγός τους δε γνώριζε το 
ορεινό και κακοτράχαλο τοπίο, δεν είχε χάρτη ούτε ασύρματο, προκειμένου να επικοινω-
νήσει με τη βάση του. Αδυνατούσε να εκτελέσει τη διαταγή. Παρ’ όλα αυτά, έπρεπε να 
δικασθεί, για να κριθεί η αθωότητα του από την ιταλική στρατιωτική δικαιοσύνη29.

Ύστερα από τη γερμανική εισβολή, ιταλικά στρατιωτικά αποσπάσματα ακολου-
θούσαν την υποχώρηση, τη φυγή, την κατάρρευση, την ανυπαρξία δράσης του Ελλη-
νικού Στρατού στη Β. Ήπειρο30. Ο τελευταίος υποχωρούσε με ραγδαίο ρυθμό, ώστε 

26 ACS, Tribunali Militari, Forze Armate Grecia, τ. 1, δικαστικές αποφάσεις 1-183, Ιανουάριος-
Απρίλιος 1941. Δικαστική απόφαση 139, 11 Απριλίου 1941, ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων.

27 ACS, Tribunali Militari, Forze Armate Grecia, τ. 1, δικαστικές αποφάσεις 1-183, Ιανουάριος-
Απρίλιος 1941. Δικαστική απόφαση 137, 9 Απριλίου 1941, ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων: «L’ Arma dei 
CC. RR. di Valona con rapporto 13 dicembre 1940 riferiva di un fatto di sangue commesso nel pomeriggio 
dell’ 8 dicembre stesso da 1.1, appartenente alia banda albanese della compagnia Xhelal de Skender. Nella 
data indicata le truppe dei volontari di due battaglioni Albanesi in ripiegamento su Valona si trovavano 
accampati nel vilaggio Palasa di Ilimara due gruppi di volontari di detti battaglioni frequentando spacci 
di bevande alcooliche del villaggio avevano bevuto abbondantemente del «Baki» e poi accittai dalP alcole 
avevano sparato alcuni colpi di moschetto in aria. Per evitare incidenti il comandante dei due battaglioni, 
Maggiore Skender Cami aveva vietato ulteriori libagioni e sparatorie e per evitare altre occasioni di 
pericolosi incidenti aveva ordinato la partenza per Sogara localita priva di esercizi pubblici e dove, quindi 
i gregari non avrebbero trovato bevande alcooliche. Ai comandanti di compagnia poi era stato ordinato di 
disarmare quegli uomini che avevano dato segno di irrequietezza».

28 ACS, Tribunali Militari, Forze Armate Grecia, τ. 2, δικαστικές αποφάσεις 184-492, Μάιος-Ιούλιος 
1941. Δικαστική απόφαση 203, 7 Μάιου 1941, ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων.

29 ACS, Tribunali Militari, Forze Armate Grecia, τ. 1, δικαστικές αποφάσεις 1-183, Ιανουάριος-
Απρίλιος 1941. Δικαστική απόφαση 27, 5 Φεβρουαρίου 1941, ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων.

30 ACS, Tribunali Militari, Forze Armate Grecia, τ. 2, δικαστικές αποφάσεις 184-492, Μάιος-Ιούλιος 
1941. Δικαστική απόφαση 315, 10 Ιουνίου 1941, ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων: «il 14 aprile la situazione 
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ιταλικά στρατιωτικά αποσπάσματα να απορυθμίζονται και άνδρες τους να χάνονται. 
Άλλοτε, όπως στην περίπτωση της εκκένωσης της πόλης του Αργυροκάστρου από 
τους Έλληνες στις 18 Απριλίου του 1941, η προέλαση των ιταλικών μονάδων ήταν 
ταχύτατη με αποτέλεσμα ο πρόσκαιρος βομβαρδισμός από το ελληνικό πυροβολικό, 
να τις αναγκάσει να υποχωρήσουν σε παραπλήσιο ύψωμα, που θα επέτρεπε την κα-
λύτερη άμυνα, αλλά και την καλύτερη επίθεση τους31.

Με την ανάθεση της στρατιωτικής διοίκησης των 2/3 της ελληνικής επικράτειας 
στην XI Στρατιά, εισέρχονται στη δικαιοδοσία της οι Έλληνες υπήκοοι. Ένα από τα 
συνηθέστερα αδικήματα των πρώτων μηνών στα οποία υπέπιπταν οι κάτοικοι της 
ηπειρωτικής Ελλάδας, ήταν η κατάχρηση της λείας του Ιταλικού Στρατού. Με την 
υπογραφή της συνθηκολόγησης του Ελληνικού Στρατού στις 23 Απριλίου 1941, όλο 
το στρατιωτικό του υλικό τέθηκε υπό τη δικαιοδοσία του Ιταλικού στις περιοχές που 
είχε καταλάβει. Ωστόσο, αν η κατάχρηση της λείας πολέμου (φάρμακα, στρατιωτικές 
κουβέρτες, ενδύματα, άρβυλα, άλογα, τρόφιμα, όπλα, φορτηγά αυτοκίνητα, μεταλλι-
κές επιφάνειες από κατεστραμμένα οχήματα ή πλοία) σημειωνόταν κατά τη διάρκεια 
της παραμονής των γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων και πριν την αντικατάσταση 
τους από τις αντίστοιχες ιταλικές, τότε, το αδίκημα της κατάχρησης της λείας πολέ-
μου δε ζημίωνε τις Forze Armate32.

Από τον Απρίλιο του 1941 επέρχονται συγκρούσεις σε διαπροσωπικό επίπεδο 
μεταξύ των Ιταλών στρατιωτών και των Ελλήνων υπηκόων33. Έλληνες των στρα-
τεύσιμων ηλικιών παραβίαζαν τη νυκτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 10 μμ 
έως ης 5 πμ. Μεθυσμένοι όντες, επιτίθονταν φραστικά κατά των Ιταλών στρατιωτών. 

sul fronte greco-albanese volgeva rapidamente verso la conclusione vittoriosa e infatti il teste F. ha disposto 
in dibattimento che in quel periodo il reparto era in marcia di inseguimento e che non vi fu nessuna azione 
e nemmeno fu incontrato il nemico» και δικαστική απόφαση 317, 10 Ιουνίου 1941, ζώνη πολεμικών επιχει-
ρήσεων: «il nemico era in piena ritirata e non sparava piu...inergia combattiva del nemico».

31 ACS, Tribunali Militari, Forze Armate Grecia, τ. 2, δικαστικές αποφάσεις 184-492, Μάιος-Ιούλιος 
1941. Δικαστική απόφαση 292, 5 Ιουνίου 1941, ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων.

32 ACS, Tribunali Militari, Forze Armate Grecia, τ. 2, δικαστικές αποφάσεις 184-492, Μάιος-Ιούλιος 
1941. Δικαστική απόφαση 465, 25 Ιουλίου 1941, ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων: «II 7 maggio 1941 il 
territorio greco non era ancora stato occupato dalle truppe italiane. Cio si riferisce alia zona nella quale venne 
accertato il reato, che era allora occupata dalle truppe germaniche che qualche tempo dopo veniva restituita 
a quelle italiane. Ε evidente che non essendo al momento del fatto il territorio soggetto all’ amministrazione 
e alia giurisdizione italiana, non poteva parlarsi di ricettazione in danno dello stato italiano. La ricettazione 
e delitto che si consuma nel momento stesso delP aquisto della cosa di cui si conosce la provenienza 
criminosa».

33 Lidia Santarelli, ό.π., σ. 287-288, 305-307, 309, 313.
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Φώναζαν Αέρα34 ή έφτυναν προς το μέρος τους35. Περίπολοι όργωναν τα κατεχόμενα 
εδάφη με δικαιοδοσία να αφοπλίσουν τον ελληνικό πληθυσμό από την 3 Ιουνίου του 
1941, οπότε εκδόθηκε το σχετικό διάταγμα της XI Στρατιάς, μέχρι τις 16 Ιουλίου του 
ιδίου έτους36. Η Υπηρεσία Πληροφοριών επιθεωρούσε τις δημόσιες συγκεντρώσεις.

Ελαφρυντικό στοιχείο στην κατάχρηση εξουσίας από Ιταλούς στρατιώτες ήταν 
η έλλειψη γνώσης της ελληνικής γλώσσας και, χρονικά αργότερα, των τοπικών δι-
αλέκτων, όπως της Κρητικής37. Τα στρατιωτικά έγγραφα αποδίδουν στους Ιταλούς 
στρατιώτες κοινωνική, πολιτική κι εθνική αξιοπρέπεια. Έφεραν τη στολή των Forze 
Armate και αντιπροσώπευαν το ιταλικό έθνος στην κατεχόμενη χώρα. Συνεπώς, η 
προσβολή του ατόμου ισοδυναμούσε με «περιφρόνηση προς το Ιταλικό Έθνος». Ακό-
μη κι άρνηση αποδοχής στις συναλλαγές των κατοχικών δραχμών από τους Έλληνες 
εμπόρους αποτελούσε προσβολή του Ιταλικού Έθνους. Αυτό, τουλάχιστον, όριζε η 
διάταξη, που καταδίκαζε τους Έλληνες παραβάτες38.

Τα εγκλήματα, που διέπρατταν οι Ιταλοί στρατιώτες κατά των Αλβανών ή των συ-
στρατιωτών τους, μέχρι τον Απρίλιο του 1941, τώρα άφηναν έκθετους τους Έλληνες 
υπηκόους. Οι εγκληματικές πράξεις αφορούσαν κλοπές ζώων, αντικειμένων, χρημά-
των, φόνους, βιασμούς, διαπληκτισμούς συνεπεία μέθης, απειλή όπλου.

Μπορούσαν, όμως, να απευθυνθούν οι Έλληνες υπήκοοι στην ιταλική στρατι-
ωτική δικαιοσύνη και να δικαιωθούν; Εδώ, υπεισέρχεται το πολιτικό στοιχείο, το 
οποίο θα ήθελα να επισημάνω. Πολύ συχνά, στις συναλλαγές τους με τον ελληνικό 
πληθυσμό οι Ιταλοί στρατιώτες πλήρωναν τις προσφερόμενες υπηρεσίες (πλύσιμο 

34 ACS, Tribunali Militari, Forze Armate Grecia, τ. 2, δικαστικές αποφάσεις 184-492, Μάιος-Ιούλιος 
1941. Δικαστική απόφαση 484, 30 Ιουλίου 1941, ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων: «disgraziati italiani, 
aerea! Pumpum».

35 ACS, Tribunali Militari, Forze Armate Grecia, τ. 2, δικαστικές αποφάσεις 184-492, Μάιος-Ιούλιος 
1941. Δικαστική απόφαση 470, 28 Ιουλίου 1941, ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων: Se infatti il semplice fatto 
che uno sputo vada a cadere in direzione di una persona non significa «sputare contro una persona» ben 
diverso e il caso che Γ agente nello sputare guardi in faccia la persona, richiamandone 1’ attenzione col 
fissarla in modo insolente e provocatorio, e mantenendo lo sguadro come ad assicurarsi che il gesto non 
sfugga ne nella sua materialita ne nel suo significato. Un linguaggio certamente muto, ma non per questo 
meno preciso, espressivo ed univoco».

36 ACS, Tribunali Militari, Forze Armate Grecia, τ. 2, δικαστικές αποφάσεις 184-492, Μάιος-Ιούλιος 
1941. Δικαστική απόφαση 443, 21 Ιουλίου 1941, ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων.

37 ACS, Tribunali Militari, Forze Armate Grecia, τ. 2, δικαστικές αποφάσεις 184-492, Μάιος-Ιούλιος 
1941. Δικαστική απόφαση 428, 18 Ιουλίου 1941, ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων: «è facile che qualche 
errore di verifichi nella traduzione delle dichiarazioni dal greco in italiano».

38 ACS, Tribunali Militari, Forze Armate Grecia, τ. 2, δικαστικές αποφάσεις 184-492, Μάιος-Ιούλιος 
1941. Δικαστική απόφαση 432, 18 Ιουλίου 1941, ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων.



384 Στυλιανός-Περικλής Καράβης

ρούχων, αγορά οινοπνευματωδών, ελαιολάδου, κρέατος, δημητριακών), παραχωρώ-
ντας τμήμα της εξάρτησής τους. Όμως, η οποιαδήποτε αγοραπωλησία στρατιωτικών 
ειδών ήταν παράνομη. Αποτελούσαν ιδιοκτησία της Ιταλικής Στρατιωτικής Διοίκη-
σης. Διέθεταν αναγνωριστικά στοιχεία, που θα έπρεπε να αποτρέψουν τους επίδοξους 
αγοραστές (χρώμα χακί, ιδιαίτερη φόρμα και ετικέτα39). Οι Carabinieri εντόπιζαν 
τους παραβάτες και τους οδηγούσαν στο στρατοδικείο. Οι Έλληνες υπήκοοι βαρύνο-
νταν από ποινές φυλάκισης λίγων μηνών. Οι Ιταλοί στρατιώτες, εάν αναγνωρίζονταν 
από τους Έλληνες υπηκόους, δικάζονταν, αλλά η ποινή της κάθειρξης αναβαλλόταν, 
εφόσον δεν είχαν καταδικαστεί στο παρελθόν κι υπηρετούσαν σε ενεργό στρατιωτι-
κό απόσπασμα. Οι Έλληνες καταγγέλλοντες κλοπών, παραβατικών συμπεριφορών 
Ιταλών στρατιωτών, δεν λάμβαναν ικανοποίηση με την προσφυγή τους στην ιταλική 
στρατιωτική δικαιοσύνη. Ενώ οι θύτες δικάζονταν, δεν εξέτιαν την ποινή τους. Τα 
θανατηφόρα δυστυχήματα, με υπαίτιους Ιταλούς οδηγούς στρατιωτικών οχημάτων, 
δε λογίζονταν ως αξιόποινες πράξεις40.

Επιπλέον, η ιταλική στρατιωτική δικαιοσύνη απέτυχε να καταπολεμήσει τη μαύ-
ρη αγορά τροφίμων. Το φθινόπωρο του 1941, δύο κρεοπώλες στην Κρήτη τιμωρή-
θηκαν με πρόστιμο 30.000 δρχ. και ποινή φυλάκισης ενός μήνα, επειδή πωλούσαν το 
μοσχαρίσιο κρέας στην τιμή των 8.000 δρχ. την οκά, όταν οι Πίνακες της Ιταλικής 
Στρατιωτικής Διοίκησης όριζαν την τιμή στο ύψος των 600 δρχ. ανά οκά41. Οι εξαθλι-
ωμένοι ψαράδες, που ψάρευαν παρανόμως με τη χρήση εκρηκτικών, οδηγούνταν στα 
στρατοδικεία, τα οποία αναγνώριζαν τον υποσιτισμό των ιδίων και των οικογενειών 
τους. Ωστόσο, η ετυμηγορία τους ήταν καταδικαστική λόγω της παράνομης κατοχής 
και χρήσης εκρηκτικών42.

Τα περιστατικά βιασμών ήταν, εν πολλοίς, ατιμώρητα. Ο βιασμός κοριτσιών ήταν 
αξιόποινη πράξη, επειδή ήταν δυνατή η ιατροδικαστική διάγνωση της διάρρηξης του 
παρθενικού υμένα. Στην περίπτωση των μεγαλύτερων ηλικιών, η καταγγελία του βια-
σμού, που συνήθως γινόταν από τον σύζυγο, μπορούσε να αποκρουσθεί. Γυναίκα σε 
νησί των Κυκλάδων έδιωξε τα παιδιά της από το σπίτι, ώστε να μην γίνουν αυτόπτες 
μάρτυρες του βιασμού της μητέρας τους από τον Ιταλό στρατιώτη. Το στρατοδικείο 

39 ACS, Tribunali Militari, Forze Armate Grecia, τ. 1, δικαστικές αποφάσεις 1-183, Ιανουάριος-
Απρίλιος 1941. Δικαστική απόφαση 15, 28 Ιανουαρίου 1941, ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων.

40 ACS, Tribunali Militari, Tribunali Militari dell’ Egeo, Creta/Samo, Ιούλιος 1942-Μάιος 1943, δικα-
στική απόφαση

41 ACS, Tribunali Militari, Tribunali Militari dell’ Egeo, Creta/Samo, Ιούλιος 1942-Μάιος 1943, δικα-
στική απόφαση 107, 27 Ιανουαρίου 1943, Άγιος Νικόλαος Κρήτης.

42 ACS, Tribunali Militari, Tribunali Militari dell’ Egeo, Creta/Samo, Ιούλιος 1942-Μάιος 1943, δικα-
στική απόφαση 91, 25 Ιανουαρίου 1943, Πάνω Χωριό Λασιθίου.
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ερμήνευσε ως κίνητρο της πράξης της την ερωτική επιθυμία κι όχι την προστασία των 
παιδιών. Η αντίσταση, που προέβαλλε στο δράστη, ήταν εικονική. Αποτελούσε, σύμ-
φωνα με τον συντάκτη του δικαστικού εγγράφου, αγαπημένη συνήθεια των γυναικών 
πριν την ερωτική πράξη43.

Κλοπές, φόνοι, μέθη, ξυλοδαρμοί, λαθρεμπόριο βενζίνης, τσιμέντου, καφέ, ζά-
χαρης44 και δημητριακών συνέτριβαν την απαιτούμενη σύμπνοια σε στρατιωτικούς 
σχηματισμούς. Επιστολές παραβιάζονταν και χρήματα καταχρόνταν45. Carabinieri, 
Camicie Nere, «ήρωες» του πολέμου της Αιθιοπίας και της Ισπανίας δέχονταν φρα-
στικές επιθέσεις από συστρατιώτες τους46. Στρατιώτες με καταγωγή από τη Σικελία, 
εκδήλωναν στην Ελλάδα τις ηττοπαθείς τους πεποιθήσεις από το καλοκαίρι του 
194347. Στρατιωτικά αποσπάσματα δεν είχαν πολεμοφόδια στις αποθήκες υλικού. Θύ-
τες και θύματα συνέχιζαν να ζουν στους ίδιους στρατώνες αμέσως μετά την εκδίκαση 
των υποθέσεων. Στην αντίθετη περίπτωση, οι ποινές ήταν μειωμένες48.

Οι Έλληνες υπήκοοι δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα. Κατά την ιταλική οπτική γωνία 
των πραγμάτων, η Ελλάδα είχε παραδοθεί στη ξενοφοβία και τις ανατρεπτικές ιδεολο-
γίες. Οι «κομμουνιστικές συμμορίες» παραβίαζαν τη νομιμότητα. Στόχο τους είχαν την 
ανατροπή της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής κατάστασης στην κατεχόμενη από 
τις δυνάμεις του Άξονα Ελλάδα. Διέδιδαν την ιδεολογία τους και την ανυπακοή. Συνερ-
γάζονταν με τους Βρετανούς, έκαναν παράνομες μεταφορές με πλοιάρια, κτυπούσαν 
τους συνεργάτες των Ιταλών, έφεραν προπαγανδιστικά φυλλάδια, άκουγαν τους παρά-
νομους συμμαχικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, έκαιγαν τα αποθέματα τροφίμων49.

43 ACS, Tribunali Militari, Tribunali Militari dell’ Egeo, Creta/Samo, Ιούλιος 1942-Μάιος 1943, δικα-
στική απόφαση 194, 7 Μαΐου 1943, Σάμος: «forse la madre, prima di concedersi all’ amplesso, abbia messo 
in atto quella tale «vis grata puellae» cioe a dire ha fatto quella piacevole resistenza a congiungimento, per 
poi abbandonarsi meglio eccitata alle voglie sue e del maschio, da cui risulta, anziche la volonta contraria 
al congiungimento, il desiderio imminente di essa nella donna».

44 ACS, Tribunali Militari, Forze Armate Grecia, τ. 1, δικαστικές αποφάσεις 1-183, Ιανουάριος-
Απρίλιος 1941. Δικαστική απόφαση 36, 14 Φεβρουαρίου 1941, ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων.

45 ACS, Tribunali Militari, Forze Armate Grecia, τ. 1, δικαστικές αποφάσεις 1-183, Ιανουάριος-
Απρίλιος 1941. Δικαστική απόφαση 94, 19 Μαΐου 1941, ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων.

46 ACS, Tribunali Militari, Forze Armate Grecia, τ. 2, δικαστικές αποφάσεις 184-492, Μάιος-Ιούλιος 
1941. Δικαστική απόφαση 426, 18 Ιουλίου 1941, ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων.

47 ACS, Tribunali Militari della Seconda Guerra Mondiale, sezione Tripolis, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 
1943. Δικαστική απόφαση 909, αρχές Ιουνίου 1943, Καλαμάτα: «se fossero venuti gli inglesi egli non 
aveva nessuna intenzione di farsi uccidere e sarebbe passato subito al nemico».

48 ACS, Tribunali Militari, Tribunali Militari dell’ Egeo, Creta/Samo, Ιούλιος 1942-Μάιος 1943, δικα-
στική απόφαση 97, 26 Ιανουαρίου 1943, Νεάπολη Λασιθίου. 

49 ACS, Tribunali Militari, sezione Tripolis, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1943. Δικαστική απόφαση 939, Μά-
ιος 1943, Δερβένι.
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Σκοπός της ανακοίνωσης ήταν να καταδείξω το ρόλο της ιταλικής στρατιωτικής 
δικαιοσύνης στη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ της ευνομίας και της νοσηρότητας 
όχι μόνο στο εσωτερικό των στρατιωτικών σχηματισμών των Forze Armate, αλλά και 
στην ελληνική κοινωνία των ετών 1941-1943 γενικότερα. Πέρα από την προσέγγιση 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ως ολοκληρωτικού πολέμου, μπορούμε να ανιχνεύ-
σουμε στην ιταλική στρατιωτική δικαιοσύνη τις επιπτώσεις από την επέμβαση της 
κεντρικής εξουσίας στο έργο της. Ο Μουσολίνι, επιθυμώντας να διαβεβαιώσει την 
κοινή γνώμη της χώρας του, ότι οι συνέπειες από την εμπλοκή στο νέο πόλεμο δεν θα 
ήταν μακροχρόνιες, εξέδωσε σειρά διαταγμάτων με τα οποία επιτυγχανόταν η ανα-
βολή της εκτέλεσης της ποινής ή η μείωση των ποινών αδικημάτων με δράστες Ιτα-
λούς στρατιώτες σε χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε ετών. Εξάλλου, ήθελε να 
αποφύγει την επανάληψη της τραγικής εμπειρίας του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν 
χίλιοι Ιταλοί στρατιώτες είχαν εκτελεστεί με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. 
Τότε, η ιταλική στρατιωτική δικαιοσύνη δεν είχε βελτιώσει το αξιόμαχο του Ιταλικού 
Στρατού50. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όμως, ο νόμος της 9ης Ιουλίου 1940, τα διατάγ-
ματα της 21ης Απριλίου 1941 και της 17ης Οκτωβρίου 1942 είχαν αντίκτυπο στην 
πειθαρχία και την ομόνοια των Forze Armate στο Εξωτερικό, καθώς και στη νομιμο-
φροσύνη και ασφάλεια των κατακτημένων πληθυσμών, που ωθούνταν σε μορφές αυ-
τοπροστασίας. Τα αδικήματα διαπράττονταν από όλες ανεξαιρέτως τις εθνικότητες, 
αλλά ο ιταλικός στρατιωτικός ποινικός κώδικας είχε θέσει στο απυρόβλητο μόνο τους 
Ιταλούς στρατιώτες, ώστε να εξυπηρετούνται πολιτικοί σκοποί, που σχετίζονταν με 
την κήρυξη και διεξαγωγή πολέμου της Ιταλίας κατά υπέρτερων - μακροπρόθεσμα 
- αντιπάλων. Αντί η στρατιωτική δικαιοσύνη να ρυθμίζει τη συμπεριφορά των κλη-
ρωτών και των υπαξιωματικών, σκιαγραφούσε τις αδυναμίες του ιταλικού παράγοντα 
στην Ελλάδα.

Stylianos - Periklis Karavis

Summary
Due to the presence of large number of documents, which reflect the way the 

Italian military justice acted during the Second World War (1940-1943), much can 
be concluded for the principles and the methodology of the fascist regime at this 
era. Indeed, the courts martial were a very important factor in the bureaucratic 

50 Giorgio Rochat, ό.π., σσ. 331-334.



Σκιαγράφηση των αδυναμιών του ιταλικού παράγοντα στην Ελλάδα (1940-1943) 387

administration of the Italian Army. They judged those who had violated the fascist 
Law of War. Taking that into consideration, the research into the Archivio Cen-trale 
dello Stato in Rome, intends to cast light on the attitude and mentality of the ordinary 
soldiers during the Greek-Italian War (October 1940 - April 1941) and, of course, 
during the Italian occupation of the 2/3 of the greek land (April 1941-September 
1943) in the next 29 months. Furthermore, the lecturer aims at depicting the complete 
lack of loyalty in the Occupation period, one parameter, which created new standards 
in the hellenic society of the 1940’s.





Κωστής Α.Τσιούμης

Tο ζήτημα της ελληνομάθειας των μειονοτικών δασκάλων 
στη Θράκη:Όψεις διαχείρισης 1964-1967





Όταν υπογράφτηκε η Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάνης το 1923, μέσα στις διατάξεις 
για την προστασία των μειονοτήτων περιλαμβανόταν και το δικαίωμα του κράτους 
στο οποίο κατοικούσαν να καταστήσει υποχρεωτική τη γλώσσα του. Η διάταξη αυτή 
που επαναλαμβανόταν σε όλα τα κείμενα για την προστασία των μειονοτήτων1 ήταν 
ταυτόχρονα δικαίωμα και υποχρέωση για τα κράτη όπου κατοικούσαν μειονότητες. 
Η ελληνική γλώσσα άρχισε να διδάσκεται στα μουσουλμανικά σχολεία από το 1923 
δεν προσέλαβε όμως μαζική διάσταση ως τη μεταξική περίοδο. Λογικό ήταν λοιπόν 
ότι κανείς ως το 1936 δεν απαίτησε από τους μουσουλμάνους εκπαιδευτικούς να 
γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. 

Είναι βέβαια εύλογο ότι όταν κατοικεί κανείς σ’ ένα κράτος είναι σημαντικό να 
γνωρίζει τη γλώσσα του. Η υποχρέωση των μειονοτικών εκπαιδευτικών όμως να 
γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα καθιερώθηκε σχετικά αργά στο ελληνικό κράτος. 
Η δικτατορία του Μεταξά καθιέρωσε τη σχετική υποχρέωση στα πλαίσια των πα-
ρεμβάσεων που πραγματοποίησε προκειμένου να θεσπίσει περιορισμούς στη μει-
ονοτική εκπαίδευση2. Από το 1936 υπήρχε νομοθετημένη η υποχρέωση των μου-
σουλμάνων δασκάλων να γνωρίζουν ελληνικά και τους είχε δοθεί περίοδος χάριτος 
2 ετών. Το νομοθετικό πλαίσιο για το ζήτημα αυτό προσδιοριζόταν από το άρθρο 
7 του Α.Ν.818/19373 και το άρθρο 19 του Α.Ν.2029/1939 όπως αναθεωρήθηκε με 
το άρθρο 29 του Α.Ν2517/1940. Στη συνέχεια κηρύχθηκε ο Δεύτερος Παγκόσμιος 
Πόλεμος και ο σχεδιασμός αυτός ανατράπηκε. Κατά την περίοδο 1945-1950 η ελ-
ληνική γλώσσα διδασκόταν σε ελάχιστα σχολεία4 οπότε η εξέταση των μειονοτικών 
εκπαιδευτικών δεν ήταν μέσα στις προτεραιότητες της ελληνικής διοίκησης. Εξαιτίας 
του πολέμου και της Κατοχής καθώς και της εναλλαγής διδακτικού προσωπικού στα 
μειονοτικά σχολεία η διατάξεις αυτές εφαρμόζονταν «χαλαρά» και στην πραγματικό-
τητα ανατράπηκε από τα θερινά επιμορφωτικά σεμινάρια που οργανώθηκαν για τους 

1 Για το ζήτημα αυτό βλέπε ενδεικτικά Λ.Διβάνη, Ελλάδα και Μειονότητες. Το σύστημα διεθνούς προ-
στασίας της Κοινωνίας των Εθνών, Νεφέλη, Αθήνα 1995,σ.30-32.

2 Κ.Τσιούμης, Η Μουσουλμανική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης και οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις 
1923-1940, Διδακτορική Διατριβή , Θεσσαλονίκη 1994, σ.239-243.

3 K.Τσιούμης, «Νομοθετική Πολιτική για την Εκπαίδευση της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Δυτι-
κής Θράκης 1923-1940», Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 27/1998.σ.154.

4 Κ.Τσιούμης, «Η μειονοτική εκπαίδευση στη Θράκη μετά το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου και η 
ελληνική εκπαιδευτική πολιτική (1945-1946)», Πρακτικά ΚΖ΄Πανελλήνιου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλο-
νίκη 2007, σ.629.
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μουσουλμάνους δασκάλους στη Θεσσαλονίκη5.
Η διαδικασία της επιμόρφωσης των μουσουλμάνων δασκάλων στη Θεσσαλονίκη 

ξεκίνησε το 1958 ως απάντηση στην επιμόρφωσή τους από το 1955 και έπειτα στην 
Τουρκία. Σκοπός αυτής της προσπάθειας υπήρξε οι μουσουλμάνοι δάσκαλοι να μά-
θουν ικανοποιητικά την ελληνικά γλώσσα και να γνωρίσουν τα τεχνικά επιτεύγματα 
της Ελλάδας6. Επιλέχθηκαν για να την παρακολουθήσουν οι συντηρητικοί δάσκα-
λοι, οι οποίοι θεωρούνταν πιο φιλικοί προς την ελληνική διοίκηση. Η συγκεκριμέ-
νη μορφή επιμόρφωσης θεωρήθηκε ως ένα μέσο εδραίωσης μιας ουσιαστικότερης 
σχέσης με τους συγκεκριμένους δασκάλους και ως ένα πολύ καλό μέσο άσκησης 
μειονοτικής πολιτικής. Βασική διάσταση αυτής της πολιτικής υπήρξε η επιλογή και 
η απόρριψη συγκεκριμένων ατόμων από τη μειονοτική εκπαίδευση. Τα σεμινάρια 
συνεχίστηκαν το 1959 και το 1960. Το 1961 και μετά την επιτυχία των επιμορφώσεων 
οι επιθεωρητές μουσουλμανικών σχολείων της Θράκης στη σύσκεψή τους πρότειναν 
τη γενίκευσή τους για όλους τους μειονοτικούς εκπαιδευτικούς της Θράκης για τη 
στοιχειώδη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας7. Η διετής σχετική μετεκπαίδευση θε-
ωρούνταν ανεπαρκής και οι επιθεωρητές πρότειναν την τριετή λειτουργία της ώστε οι 
εκπαιδευτικοί να μαθαίνουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα και να μην υπολείπεται η 
Ελλάδα της Τουρκίας. Η πρόταση των επιθεωρητών των δύο νομών ήταν στο εξής οι 
δάσκαλοι , οι οποίοι θα διορίζονταν στα μειονοτικά σχολεία να υφίστανται εξετάσεις 
ελληνομάθειας και γι’ αυτόν το σκοπό να καταρτιζόταν ειδική εξεταστική επιτρο-
πή στις έδρες των νομών Ξάνθης και Ροδόπης. Η πρότασή τους για τη συγκρότηση 
της επιτροπής ήταν να συμμετέχουν ένας φιλόλογος και δυο δάσκαλοι, οι οποίοι θα 
εξέδιδαν και τη βεβαίωση της ελληνομάθειας8. Τα σεμινάρια αποφασίστηκε να συνε-

5 Γενικά Αρχεία του Κράτους/ Αρχεία Νομού Καβάλας/Αρχείο Διευθύνσεως Τεχνικών Ξένων και 
Μειονοτικών Σχολείων/Φάκελος 90, Γενική Επιθεώρησις Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων προς Υπουρ-
γείον Παιδείας, Διευθυνσιν Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, αρ.πρ.1565, Θεσσαλονίκη 12.7.1961.

6 Για το ζήτημα της επιμόρφωσης των μουσουλμάνων δασκάλων στη Θεσσαλονίκη βλ. Κ.Τσιούμης, 
Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης 1950-1960. Πολιτικοδιπλωματικές Διεργασίες και Εκπαιδευτική 
Πολιτική, Αντ.Σταμούλης, Θεσσαλονίκη 2006, σ.197-198. Γ.Μαυρομμάτης, Εθνικισμός και Ιστορία της 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Η εκπαίδευση των θρακιωτών μουσουλμάνων μειονοτικών1945-1975, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Αθήνα 2007, σ.350-352. Χρ.Ηλιάδης, Η εθνική 
ταυτότητα της μουσουλμανικής μειονότητας και η εκπαιδευτική πολιτική. Μελέτη Αρχειακών Πηγών 1945-
1967, Αδημοσίευτη Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, Αθήνα 2004,σ. 52.

7 Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./ΑΔΤΞΜΣ/Φακ.90, Βασίλειον της Ελλάδος, Επιθεωρητής Μουσολμανικών Σχολείων 
Ξάνθης προς Γενικόν Επιθεωρητήν Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, Ξάνθη 8.5.1961, «Πόρισμα της 
Συσκέψεως των Επιθεωρητών»

8 Γ.Α.Κ./ΑΝΚ/ΑΔΤΞΜΣ/Φακ.90, Βασίλειον της Ελλάδος, Επιθεωρητής Μουσουλμανικών Σχολείων 
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χιστούν το 1962 και να μη δοθούν πιστοποιητικά φοίτησης στους συμμετέχοντες Τα 
σεμινάρια αυτά τα παρακολούθησαν συνολικά 110 δάσκαλοι από τους οποίους μόνο 
οι 10 ήταν προσοντούχοι. Το 1963 και το 1964 οι αντίστοιχες επιμορφώσεις ματαιώ-
θηκαν προκειμένου να μη δημιουργηθούν επεισόδια9.

Η διάταξη για την υποχρεωτική ελληνομάθεια αναβίωσε στις αρχές της δεκαε-
τίας του 1960 όταν επέστρεψαν στη Θράκη μουσουλμάνοι μειονοτικοί , οι οποίοι 
είχαν εκπαιδευτεί σε Παιδαγωγικές Σχολές της Τουρκίας. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς 
τους εκπαιδευτικούς ή αγνοούσαν ουσιαστικά την ελληνική ή τη γνώριζαν σε επίπεδο 
δημοτικού σχολείου. Από τους 36 μετακλητούς δασκάλους και τους καθηγητές του 
Τζελάλ Μπαγιάρ δε ζητήθηκε εξέταση ελληνομάθειας. Η απόφαση για την πραγ-
ματοποίηση εξετάσεων ελληνομάθειας για τους μειονοτικούς δασκάλους αποτέλεσε 
όμως στην πράξη ένα μέσο αναχαίτισης της παρουσίας μειονοτικών δασκάλων που 
είχαν σπουδάσει με υποτροφία στην Τουρκία . Η διεξαγωγή των εξετάσεων ελληνο-
μάθειας είχε ως αποτέλεσμα να αντιδράσουν οι μουσουλμάνοι βουλευτές και η τουρ-
κική διπλωματία και να υπάρξουν άμεσες συνέπειες για την ελληνική μειονότητα 
στην Τουρκία. Ο Οσμάν Νουρή πρόβαλε το επιχείρημα ότι το μέτρο των εξετάσεων 
ήταν μειωτικό για τους μειονοτικούς δασκάλους καθώς είχαν ελληνική υπηκοότητα 
και ήταν απόφοιτοι σχολείων όπου διδάσκονταν τα ελληνικά. Ο επιθεωρητής από την 
πλευρά του επικαλούνταν την τήρηση των νόμων. Από την πρώτη στιγμή που έθεσε 
το ζήτημα της ελληνομάθειας ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου Θράκης, 
Κωνσταντίνος Κουκουρίδης υπήρξε υπέρ της τήρησης μιας σκληρής γραμμής στο 
ζήτημα των εξετάσεων ελληνομάθειας και οι αποτυχόντες να διώχνονται10.

Το 1961 διενεργήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις ελληνομάθειας με ιδιαίτερα μεγάλο 
ποσοστό αποτυχίας. Το 1963 πραγματοποιήθηκαν και πάλι εξετάσεις και 12 από τους 
συμμετέχοντες που ήταν ήδη δάσκαλοι στα μειονοτικά σχολεία απέτυχαν11.

Το όργανο το οποίο υπήρξε κατεξοχήν αρμόδιο και υπεύθυνο για την προώθηση 
των εξετάσεων της ελληνομάθειας υπήρξε σαφώς το Συντονιστικό Συμβούλιο Θρά-
κης. Ο Πρόεδρός του Κωνσταντίνος Κουκουρίδης είχε θέσει το θέμα ήδη από το 
Μάιο του 1962 και ζητούσε μάλιστα να εισαχθούν διακρίσεις. Συγκεκριμένα ζητούσε 
την αυστηρή τήρηση του μέτρου για τους απόφοιτους των τουρκικών Ακαδημιών και 

Ξάνθης…., ό.π.
9 Γ. Μαυρομμάτης, Εθνικισμός και Ιστορία Εκπαιδευτικής Πολιτικής η Εκπαίδευση των Θρακιωτών 

Μουσουλμάνων Μειονοτικών1945-1975, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορί-
ας, Διδακτορική Διατριβή, σ.345.

10 Χρ.Ηλιάδης, Η εθνική ταυτότητα…, ό.π.,σ.50.
11 Γ.Μαυρομμάτης, Εθνικισμός και Ιστορία Εκπαιδευτικής Πολιτικής…, σ.374-375.
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την ελαστική αντιμετώπιση των απόφοιτων ιεροσπουδαστηρίων θεωρώντας, προφα-
νώς ότι οι δεύτεροι ήταν περισσότερο ελεγχόμενοι από την ελληνική και λιγότερο 
από την τουρκική πλευρά. Το πρόβλημα στην υιοθέτηση μιας τέτοιου είδους πρα-
κτικής ήταν ότι οι απόφοιτοι των τουρκικών Ακαδημιών είχαν ανώτερη μόρφωση σε 
σχέση με τους άλλους και γι’ αυτό ήταν σκόπιμο να διωχθούν μετά από την αποτυχία 
τους στις εξετάσεις. 

Η προσπάθεια για μια πιο οργανωμένη υλοποίηση των εξετάσεων πραγματοποιή-
θηκε το 1964 σ’ ένα ιδιαίτερα δυσμενές για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κλίμα λόγω 
των αρνητικών εξελίξεων στο Κυπριακό Ζήτημα και της απόφασης για την απέλαση 
των Ελλήνων Πολιτών από την Κωνσταντινούπολη. Η απόφαση για τη διεξαγωγή 
των εξετάσεων τoν Ιούνιο λήφθηκε και το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε την εισήγηση 
του Γενικού Επιθεωρητή Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων για την επιτροπή που θα 
τις διενεργούσε12.

Σε έγγραφό του με ημερομηνία 20.6.1964 ο Γενικός Επιθεωρητής Ξένων και Μει-
ονοτικών Σχολείων, Δ.Μαντζουράνης13 εισηγούνταν η επιτροπή για την εξέταση της 
ελληνομάθειας των μουσουλμάνων δασκάλων, οι οποίοι επιθυμούσαν να εξεταστούν 
να αποτελούνταν από τον ίδιο, το Μηνά Μηναΐδη, ο οποίος δούλευε με σύμβαση 
στη Νομαρχία Ροδόπης, το Μενέλαο Δημητριάδη, επιθεωρητή μουσουλμανικών σχο-
λείων Ξάνθης που γνώριζε και αυτός τουρκικά και τον επιθεωρητή της Β΄ Περιφέ-
ρειας Κομοτηνής Ευστράτιο Χάρακα. Η ύλη της εξέτασης ήταν περιορισμένη και 
γραπτή, αν και στην Τουρκία η εξέταση της γλωσσομάθειας άρχιζε με τα προφορικά 
και συνεχιζόταν με τα γραπτά. Η εξέταση έπρεπε να γίνεται τον Ιούλιο για να έχουν 
χρόνο όσοι επιτυγχάνουν να έρθουν σε επαφή με τις σχολικές εφορείες. Οι εξετάσεις 
Ιουνίου του 1964 δεν πραγματοποιήθηκαν για να προετοιμαστούν καλύτερα14 και το 
Σεπτέμβριο ανεστάλησαν λόγω της κατάστασης των ελληνοτουρκικών σχέσεων15.

Μετά τη διενέργεια εξετάσεων ελληνομάθειας από την ελληνική πλευρά η τουρκι-
κή προχώρησε σε εξετάσεις τουρκομάθειας το Νοέμβριο του 1964 δείχνοντας μ’ αυ-
τόν τον τρόπο ότι μπορεί να κάνει ακριβώς την ίδια κίνηση και να φέρει την Ελλάδα 

12 Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./Αρχείο Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων/Φακ.23, Υπ.Παιδείας, 
Διευθυνσις Σοιχειώδους Εκπαιδεύσεως προς Γενικήν Επιθεώρησιν Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, 
αρ.πρ.68583, Αθήναι 12.6.1964.

13 Γ.Α.Κ/Α,Ν.Κ./ΑΣΓΜΣ/Φακ.15, Γενική Επιθεώρησις Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων προς 
Υπουργείον Παιδείας Διεύθυνσιν Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, αρ.πρ. 1328, Θεσσαλονίκη 20.6.1964

14 Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./ΑΣΓΜΣ/Φακ.23, Γενική Επιθεώρησις Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων προς Επι-
θεωρητάς Μουσουλμανικών Σχολείων Ξάνθης , Ροδόπης και Έβρου, αρ.πρ.1184, Θεσσαλονίκη 1.6.1964. 

15 Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./ΑΣΓΜΣ/Φακ.23, Υπ.Παιδείας, Διεύθυνσις Γενικής εκπαιδεύσεως προς Γενικόν 
Επιθεωρητήν Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, αρ.πρ.145476, Αθήναι 17.9.1964.
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σε δύσκολη θέση. Από τους 67 μειονοτικούς Έλληνες δασκάλους που εξετάστηκαν 
απέτυχαν οι 55 και δε διορίστηκαν. Χρειάστηκε η ελληνική διοίκηση να διορίσει τους 
μειονοτικούς μουσουλμάνους που είχαν αποτύχει στις εξετάσεις ελληνομάθειας ώστε 
να επιτρέψει η να εργαστούν οι αποτυχόντες στις εξετάσεις τουρκομάθειας. Η τουρ-
κική πλευρά παράλληλα, προκειμένου να βοηθήσει τους μειονοτικούς δασκάλους να 
αντιμετωπίσουν το «πρόβλημα» της ελληνομάθειας, περιέλαβε τη διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας στο πρόγραμμα σπουδών των μειονοτικών μουσουλμάνων στα 
τουρκικά διδασκαλεία.

Αν και υπήρξε μεγάλος προβληματισμός σε σχέση με τη σκοπιμότητα διατήρησης 
των εξετάσεων ελληνομάθειας επικράτησε η άποψη ότι το μέτρο έπρεπε να συνεχι-
στεί. Τελικά όμως καμιά από τις εξετάσεις που προγραμματίστηκαν δεν υλοποιήθηκε 
μετά από παρεμβάσεις των μουσουλμάνων βουλευτών.

Η άμεση αντίδραση της Τουρκίας με την ταχύτατη υιοθέτηση αντίστοιχων μέτρων 
προβλημάτισε ιδιαίτερα την ελληνική πλευρά, η οποία αναλογίστηκε τις συνέπειες 
για τη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης. Διαφοροποίηση υπήρξε επίσης ανάμεσα 
στις θέσεις του Γενικού Επιθεωρητή Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων και του Προέ-
δρου του Συντονιστικού Συμβουλίου Θράκης. Ο Κουκουρίδης υπήρξε σταθερός στην 
υποστήριξη μιας πιο σκληρής γραμμής που ήθελε τη με κάθε μέσο υλοποίηση των 
εξετάσεων και παράλληλα εισηγούνταν τον αυστηρότερο έλεγχο των δασκάλων ώστε 
να πάρουν το μήνυμα ότι δε θα μείνει ατιμώρητη η ανθελληνική δραστηριότητα. Έν-
θερμος υποστηρικτής των αντιποίνων διαμαρτυρήθηκε τον Αύγουστο του 1966 προς 
τον πρωθυπουργό και προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Παιδείας ότι η συνεχής 
αναβολή των εξετάσεων και ο διορισμός των απόφοιτων των Παιδαγωγικών Σχο-
λών της Τουρκίας χωρίς μετριοπαθείς απόψεις του επιθεωρητή Δ.Μαντζουράνη που 
ήθελαν μια πιο μετριοπαθή διαχείριση του όλου θέματος δεν έβρισκαν υποστηρικτές 
στο Συντονιστικό Συμβούλιο. Τελικά βέβαια οι απόψεις του Μαντζουράνη έγιναν 
περισσότερο δεκτές και οι εξετάσεις παραπέμφθηκαν στο μέλλον. Αυτό οδήγησε τους 
«εθνικώς ανησυχούντες» να διεκτραγωδούν την όλη κατάσταση.

Βασικό θέμα πια και για το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν να βρεθούν δάσκαλοι, οι 
οποίοι θα ενέπνεαν εμπιστοσύνη στην ελληνική διοίκηση και απλώς να μην προσλη-
φθούν και να μη διοριστούν οι δάσκαλοι αυτοί.

Σε έγγραφο της 13.1.1965 ο Δ. Μαντζουράνης επισήμαινε ότι η εκτίμηση της 
κατάστασης από την άλλη πλευρά σε σχέση με τις εξετάσεις ελληνομάθειας των μου-
σουλμάνων δασκάλων δεν έπρεπε να επηρεάζουν τις ελληνικές ενέργειες16. Από τις 

16 Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./ΑΣΓΜΣ/Φακ.15, Γενική Επιθεώρησις Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων προς 
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εισηγήσεις του Υπ.Εξ. ο Μαντζουράνης θεωρούσε ότι η καλύτερη λύση του θέματος 
θα ήταν η από κοινού ρύθμιση του ζήτημα της ελληνομάθειας και τουρκομάθειας 
όπως προτάθηκε από τη Γενική Επιθεώρηση. Αν όμως αποτύγχανε μια τέτοια λύση 
τότε η πρόταση ήταν να γίνει ένα μικρό φροντιστήριο για τους αποτυχόντες και προ-
σωρινά διορισθέντες δασκάλους της Ξάνθης. Το φροντιστήριο αυτό, το οποίο επικρό-
τησε και βοήθησε ο Μουζαφέρ Μπέης θα οργανωνόταν ως εξής:
1) Η διδασκαλία θα γινόταν στο Κεντρικό Μουσουλμανικό Σχολείο Ξάνθης από 

το βοηθό επιθεωρητή των μουσουλμανικών σχολείων, Καρκάνη, δυο μέρες της 
εβδομάδας σε δύο δίωρα μαθήματα.

2) Καθορίστηκε κάπως η διδακτέα ύλη, η μέθοδος και το επίπεδο της γλωσσικής 
μόρφωσης

3) Η αμοιβή στον κρατικό δάσκαλο καταβαλλόταν από τους μουσουλμάνους δασκά-
λους.

4) Οι μουσουλμάνοι δάσκαλοι απ’ τα χωρία που συμμετείχαν κατέβαιναν στην Ξάν-
θη17.
Kατά τη γνώμη του Μαντζουράνη θα μπορούσε να γίνει διεύρυνση των φροντι-

στηρίων με την ίδρυση και νέων στην Κομοτηνή , στις Σάππες, στον Εχίνο και στην 
ορεινή περιοχή της Κομοτηνής. Θα μπορούσε επίσης να συστηματοποιηθεί η διδα-
σκαλία με την ενσωμάτωση και άλλων μαθημάτων και με την υποχρεωτική φοίτηση 
έτσι ώστε η εξέταση να εξυπηρετεί γενικότερες απαιτήσεις.

Eνδιαφέρον παρουσίαζαν όμως και οι απόψεις της Δ΄ Πολιτικής Διεύθυνσης του 
Υπουργείου Εξωτερικών για το συγκεκριμένο θέμα. Η ελληνική πρεσβεία της Άγκυ-
ρας είχε την άποψη ότι η εκμάθηση της ελληνικής απ’ τους μειονοτικούς μουσουλμά-
νους δασκάλους ήταν χρήσιμη και σκόπιμη, δε θα έπρεπε όμως να επιδιωχθεί με τη 
θυσία των ελληνικών σχολείων της Κωνσταντινούπολης18. Γι’ αυτόν το λόγο για να 
μη φανεί ασυνεπές το ελληνικό κράτος σε σχέση με την απειλή ότι δε θα ξαναδιορί-
ζονταν μουσουλμάνοι δάσκαλοι που δεν αποδείκνυαν ελληνομάθεια η πρεσβεία ειση-
γούνταν να εφαρμοστεί μόνο η υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων ελληνικής 
γλώσσας και ο μη επαναδιορισμός να ισχύει μόνο στην περίπτωση , κατά την οποία 
δεν παρακολουθούσαν τα μαθήματα. Το πλεονέκτημα του μέτρου σύμφωνα μ’ αυτήν 
την άποψη ήταν ότι, αν υπήρχαν αντίποινα από την τουρκική πλευρά δε θα ήταν 
αποτελεσματικά εφόσον ο μη επαναδιορισμός των Ελλήνων δασκάλων στην Τουρκία 

Υπουργείον Εξωτερικών , Δ΄ Πολιτική Διεύθυνσις, αρ.πρ.Ε.Π.6, Θεσσαλονίκη 13.1.1965, σ.1.
17 Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./ΑΣΓΜΣ/Φακ.15, ό.π., σ.2.
18 Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./ΑΣΓΜΣ/Φακ.15, Υπουργείον Εξωτερικών, Δ΄Πολιτική Διεύθυνσις προς Υπουργεί-

ον Εθνικής Παιδείας, Διευθυνσιν Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, Αρ.Πρ.ΔΤ921-4., Αθήναι 5.1.1965, σ.1.
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δε θα εξαρτιόταν από την κακόπιστη εξέταση των δασκάλων αλλά μόνο από τη μη 
παρακολούθηση των μαθημάτων. Το Ελληνικό Προξενείο της Κωνσταντινούπολης 
ανέφερε ότι η εξέταση της τουρκομάθειας των Ελλήνων δασκάλων ήταν μόνο προ-
φορική και αναφερόταν σε ανώτερα θέματα τουρκικής και ξένης φιλολογίας και σε 
κείμενα δυσνόητα. Η λογική της εξέτασης αυτής αποκτούσε χαρακτήρα αντιποίνων 
και όχι εξακρίβωσης της τουρκομάθειας καθώς οι περισσότεροι απ’ όσους εξετάστη-
καν είχαν τελειώσει γυμνάσια της Κωνσταντινούπολης και είχαν διδαχθεί τουρκική 
γλώσσα και φιλολογία. Οι τουρκικές αρχές ασκώντας αντίποινα προς τις ελληνικές 
ενέργειες είχαν υποβάλλει σε εξέταση ελληνομάθειας όλους τους Έλληνες μειονοτι-
κούς δασκάλους και είχαν απορρίψει το 90%. Δέχθηκαν μόνο να τους διορίσουν για 
το ίδιο έτος προκειμένου να επανεξεταστούν κατά το επόμενο19.

Η διεξαγωγή εξετάσεων τουρκομάθειας με αυξημένη αυστηρότητα στην Τουρκία 
είχε ως αποτέλεσμα την έναρξη ενός σκληρού ανταγωνισμού ανάμεσα στην Ελλάδα 
και στην Τουρκία για το θέμα αυτό αφού η Τουρκία εφάρμοζε ακριβώς την ίδια τα-
κτική με την Ελλάδα λειτουργώντας με τη λογική των αντιποίνων. Το Συντονιστικό 
Συμβούλιο επέμεινε σταθερά στην ανάγκη διεξαγωγής των εξετάσεων διότι τις θεω-
ρούσε ως το κύριο μέσο απομάκρυνσης των δασκάλων που είχαν εκπαιδευτεί στην 
Τουρκία20.

Η διαχείριση του ζητήματος της ελληνομάθειας προκάλεσε σοβαρές διαφωνίες 
μεταξύ του Γενικού Επιθεωρητή Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων και του Προέ-
δρου του Συντονιστικού Συμβουλίου Θράκης. Ο επιθεωρητής Δ.Μαντζουράνης βλέ-
ποντας την αρνητική εξέλιξη σε σχέση με τη λειτουργία των ελληνικών σχολείων 
στην Κωνσταντινούπολη, εισηγήθηκε μετριοπαθή γραμμή. Πρότεινε διάλογο και 
οργάνωση φροντιστηριακών μαθημάτων. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνταν και το 
Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο εισηγούνταν κατάργηση των εξετάσεων ελληνομά-
θειας και τη λειτουργία φροντιστηρίων για τον ίδιο σκοπό. Το Υπουργείο Εξωτερικών 
αναγνώριζε ότι το μέσο απαλλαγής από τους δασκάλους  που είχαν εκπαιδευτεί στην 
Τουρκία είχε χαθεί και ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί η προοπτική διορισμού 
αυτών των δασκάλων ήταν να βρεθούν δάσκαλοι φιλικοί προς την ελληνική διοίκηση 
και να ελέγχεται η ανθελληνική δραστηριότητα. Το Συντονιστικό Συμβούλιο από την 
πλευρά του απέρριπτε τη λειτουργία των φροντιστηρίων και επέμενε σταθερά για τη 
διεξαγωγή των εξετάσεων. Το Συμβούλιο θεωρούσε ότι στην προκειμένη περίπτωση 

19 Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./ΑΣΓΜΣ/Φακ.15, ό.π., σ.2-3. 
20 Χρ.Ηλιάδης, Η εθνική ταυτότητα της Μουσουλμανικής Μειονότητας και η Εκπαιδευτική Πολιτική. 

Μελέτη Αρχειακών Πηγών 1945-1967, Αδημοσίευτη Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία, Εθνικό και Κα-
ποδιστρκιακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2004, σ.51.
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η Τουρκία δεν μπορούσε να αντιδράσει με αντίποινα και διαμαρτυρόταν για τη μη 
διεξαγωγή τους.

Τελικά βέβαια η άποψη που επικράτησε ήταν αυτή του Υπουργείου Εξωτερικών 
και του Υπουργείου Παιδείας με αποτέλεσμα ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμ-
βουλίου Θράκης να θεωρήσει ότι εξευτελίζεται η χώρα. Το Συντονιστικό Συμβούλιο 
και ο Πρόεδρός του θεωρούσαν ότι εμπεδωνόταν όλο και περισσότερο η αίσθηση ότι 
κυβερνούσε η Άγκυρα και όχι η Αθήνα και ότι οι βουλευτές της μειονότητας είχαν τη 
δυνατότητα να αναιρούν τις αποφάσεις της διοίκησης21.

Η θέση αυτή είναι αλήθεια δε βρισκόταν μακριά απ’ την πραγματικότητα καθώς 
τα περιθώρια παρέμβασής τους μέσω της Τουρκίας ήταν αυξημένα. Είναι όμως πα-
ράλληλα σημαντικό να αντιληφθεί κανείς ότι η επιλογή να καταβληθεί προσπάθεια 
να μη διοριστούν απόφοιτοι τουρκικών διδασκαλείων ήταν μάλλον ανεδαφική και σί-
γουρα αναποτελεσματική. Η απόφαση αυτή προκάλεσε μια διελκυστίνδα αντιποίνων 
και από τις δύο πλευρές και δε συνεισέφερε τίποτε στην υποστήριξη των ελληνικών 
στόχων. Αντίθετα είχε αρνητικές συνέπειες για τις εκατέρωθεν μειονότητες. 

   
Βασικό θέμα πια και για το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν να βρεθούν δάσκαλοι, οι 

οποίοι θα ενέπνεαν εμπιστοσύνη στην ελληνική διοίκηση και απλώς να μην προσλη-
φθούν και να μη διοριστούν οι δάσκαλοι αυτοί.

Α) Αν θα υπήρχε επάρκεια διδακτικού προσωπικού στην Κωνσταντινούπολη.
Β) Aν το προσωπικό αυτό ήταν ικανό για τη διδασκαλία της ελληνικής και των άλ-

λων μαθημάτων με την προϋπόθεση ότι τα σχολεία της ελληνικής μειονότητας στην 
Τουρκία δε θα ήταν κατώτερα μορφωτικά από τα δημόσια τουρκικά σχολεία.

Στο έγγραφό του με ημερομηνία 20.10.1964 ο Γενικός Επιθεωρητής Ξένων και 
Μειονοτικών Σχολείων Δ. Μαντζουράνης εισηγούνταν η επιτροπή για την εξέταση 
της ελληνομάθειας των μουσουλμάνων δασκάλων, οι οποίοι επιθυμούσαν να εξετα-
στούν θα αποτελούνταν από τον ίδιο, το Μηνά Μηναΐδη, ο οποίος δούλευε με σύμβα-
ση στη Νομαρχία Ροδόπης, το Μενέλαο Δημητριάδη, επιθεωρητή μουσουλμανικών 
σχολείων Ξάνθης που γνώριζε και αυτός τουρκικά και τον επιθεωρητή της Β΄ Περι-
φέρειας Κομοτηνής, Ευστράτιο Χάρακα. Η ύλη της εξέτασης ήταν περιορισμένη και 
γραπτή, αν και στην Τουρκία η εξέταση της γλωσσομάθειας άρχιζε με τα προφορικά 
και συνεχιζόταν με τα γραπτά. Η εξέταση έπρεπε να γίνεται τον Ιούλιο για να έχουν 
χρόνο όσοι επιτυγχάνουν να έρθουν σε επαφή με τις σχολικές εφορείες.

Σε έγγραφο με ημερομηνία 13.1.1965 ο Δ.Μαντζουράνης επισήμαινε ότι η εκτί-

21  Χρ.Ηλιάδης, ό.π., σ.52-53.



Tο ζήτημα της ελληνομάθειας των μειονοτικών δασκάλων στη Θράκη 399

μηση της κατάστασης που έκανε η άλλη πλευρά σε σχέση με τις εξετάσεις της ελ-
ληνομάθειας των μουσουλμάνων δασκάλων δεν έπρεπε να επηρεάζουν τις ελληνικές 
ενέργειες. Από τις εισηγήσεις του Υπουργείου των Εξωτερικών ο Μαντζουράνης 
θεωρούσε ότι η καλύτερη λύση του θέματος θα ήταν η από κοινού ρύθμιση του ζη-
τήματος ελληνομάθειας και τουρκομάθειας όπως είχε προταθεί από τη Γενική Επι-
θεώρηση. Αν όμως αποτύγχανε μια τέτοια λύση τότε προτεινόταν να γίνει ένα μικρό 
φροντιστήριο για τους αποτυχόντες και προσωρινά διορισθέντες δασκάλους της Ξάν-
θης. Το φροντιστήριο αυτό, το οποίο επικρότησε και συνέδραμε ο Μουζαφέρ Μπέης 
θα οργανωνόταν ως εξής:
1) Η διδασκαλία θα γινόταν στο Κεντρικό μουσουλμανικό Σχολείο Ξάνθης από 

το βοηθό επιθεωρητή των μουσουλμανικών σχολείων, Καρκάνη, δύο μέρες της 
εβδομάδας σε δυο δίωρα μαθήματα.

2) Καθορίστηκε κάπως η διδακτέα ύλη, η μέθοδος και το επίπεδο της γλωσσικής 
μόρφωσης.

3) Η αμοιβή στον κρατικό δάσκαλο θα καταβαλλόταν από τους μουσουλμάνους δα-
σκάλους.

4) Η μουσουλμάνοι δάσκαλοι απ’ τα χωριά που συμμετείχαν θα κατέβαιναν στην 
Ξάνθη.
Κατά τη γνώμη του Μαντζουράνη θα μπορούσε να γίνει διεύρυνση τω ν φροντι-

στηρίων με την ίδρυση και νέων στην Κομοτηνή, στις Σάππες, στον Εχίνο και στην 
ορεινή περιοχή της Κομοτηνής. Θα μπορούσε επίσης να συστηματοποιηθεί η διδα-
σκαλία με την ενσωμάτωση και άλλων μαθημάτων και με την υποχρεωτική φοίτηση 
έτσι ώστε η εξέταση να εξυπηρετεί γενικότερες απαιτήσεις.

Ενδιαφέρον παρουσίαζαν όμως και οι απόψεις της Δ΄ Πολιτικής Διεύθυνσης του 
Υπουργείου Εξωτερικών για το συγκεκριμένο θέμα. Η ελληνική πρεσβεία της Άγκυ-
ρας είχε την άποψη22 ότι η εκμάθηση της ελληνικής από τους μειονοτικούς μουσουλ-
μάνους δασκάλους ήταν χρήσιμη και σκόπιμη, δε θα έπρεπε όμως να επιδιωχθεί με 
τη θυσία των ελληνικών σχολείων της Κωνσταντινούπολης. Γι’ αυτόν το λόγο, για να 
μη φανεί το ελληνικό Κράτος ασυνεπές σε σχέση με την απειλή ότι δε θα ξαναδιο-
ρίζονταν μουσουλμάνοι δάσκαλοι που δε θα αποδείκνυαν ελληνομάθεια η Πρεσβεία 
εισηγούνταν να εφαρμοστεί μόνο η υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων ελλη-
νικής γλώσσας και ο μη επαναδιορισμός να ισχύει μόνο στην περίπτωση κατά την 
οποία δεν παρακολουθούσαν τα μαθήματα. Το πλεονέκτημα του μέτρου σύμφωνα 

22  Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./ΑΣΓΜΣ/Φακ.15, Υπουργείον Εξωτερικών, Δ΄Πολιτική Διεύθυνσις προς Υπουργεί-
ον Παιδείας, Διεύθυνσιν Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, αρ.πρωτ.ΔΤ921-4, Αθήναι 5.1.1965,σ.1.



400 Κωστής Α.Τσιούμης

μ’ αυτήν την άποψη ήταν ότι, αν υπήρχαν αντίποινα από την τουρκική πλευρά δε θα 
ήταν αποτελεσματικά εφόσον ο μη επαναδιορισμός των Ελλήνων δασκάλων στην 
Τουρκία δε θα εξαρτιόταν από την κακόπιστη εξέταση των δασκάλων αλλά μόνο από 
την παρακολούθηση των μαθημάτων. Το Ελληνικό Προξενείο της Κωνσταντινούπο-
λης ανέφερε ότι η εξέταση της τουρκομάθειας των Ελλήνων δασκάλων ήταν μόνο 
προφορική και αναφερόταν σε ανώτερα θέματα τουρκικής και ξένης φιλολογίας και 
σε δυσνόητα κείμενα. Η λογική της εξέτασης αυτής συνιστούσε χαρακτήρα αντι-
ποίνων και όχι εξακρίβωσης της τουρκομάθειας καθώς οι περισσότεροι απ’ όσους 
εξετάστηκαν είχαν τελειώσει γυμνάσια της Κωνσταντινούπολης και είχαν διδαχθεί 
τουρκική γλώσσα και φιλολογία. Οι τουρκικές αρχές ασκώντας αντίποινα προς τις 
ελληνικές πρακτικές είχαν υποβάλλει σε εξετάσεις τουρκομάθειας όλους τους Έλ-
ληνες μειονοτικούς δασκάλους και είχαν απορρίψει το 90%. Δέχτηκαν έτσι να τους 
διορίσουν μόνο για το ίδιο έτος προκειμένου να επανεξεταστούν κατά το επόμενο. 
Η στάση αυτή υπήρξε στην ουσίας αντιγραφή της ελληνικής. Γι’ αυτόν το λόγο το 
Γενικό Προξενείο είχε την άποψη ότι έπρεπε να εγκαταλειφθούν οι εξετάσεις ελλη-
νομάθειας, διότι η συνέχισή τους θα αποτελούσε τη χαριστική βολή της ελληνικής 
εκπαίδευσης στην Κωνσταντινούπολη και διότι η εκμάθηση της ελληνικής από τους 
μειονοτικούς δασκάλους θα έβλαπτε τους ίδιους και όχι τις ελληνικές αρχές(!). Εξάλ-
λου τρεις Έλληνες δάσκαλοι είχαν κληθεί να διδάξουν ελληνικά σε Ακαδημία που 
μόρφωνε μουσουλμάνους δασκάλους23.

Με το μέτρο αυτό υποστήριζε το Ελληνικό Προξενείο της Κωνσταντινούπολης 
οι Τούρκοι είχαν ως στόχο να θεραπεύσουν την έλλειψη ελληνομάθειας των δασκά-
λων τους και η ομογένεια θα στερούνταν τρεις δασκάλους. Το πλήγμα αυτό ήταν 
μάλιστα σοβαρότερο αν σκεφθεί κανείς ότι ο αριθμός των διαθέσιμων εκπαιδευτικών 
περιοριζόταν με τη διαρροή εκπαιδευτικών, με τις απολύσεις και με το μη διορισμό 
τους απ’ τις τουρκικές αρχές. Το Ελληνικό Προξενείο πιθανολογούσε ότι οι τουρκικές 
κινήσεις αποσκοπούσαν στην ενίσχυση του τουρκικού αιτήματος για την αύξηση σε 
35 των μετακλητών δασκάλων. Οι ενδοιασμοί λοιπόν για τη χρησιμότητα της αυστη-
ρής εφαρμογής των εξετάσεων ελληνομάθειας από τις ελληνικές διπλωματικές αρ-
χές ήταν αυξημένοι. Η εμπειρία έδειχνε ότι οι μουσουλμάνοι δάσκαλοι δε μάθαιναν 
ελληνικά και ο σχετικός νόμος χρησίμευε στα χέρια των Τούρκων για την άσκηση 
αντιποίνων και πιέσεων για την προώθηση των επιδιώξεών τους απέναντι στις οποίες 
η ελληνική διπλωματία δεν μπορούσε να αντιδράσει λόγω της υποδεέστερης θέσης 
της. Μετά απ’ αυτά η εισήγηση ήταν το θέμα της ελληνομάθειας να αναθεωρηθεί και 

23 Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./ΑΣΓΜΣ/Φακ.15, ό.π., σ.2
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προς δυο κατευθύνσεις:
Α) να υιοθετηθεί η πρόταση που έγινε από τη Μικτή Ελληνοτουρκική Επιτροπή 

και καθόριζε:
1) Το απαιτούμενο επίπεδο κατάρτισης στη γλώσσα της χώρας διορισμού.
2) την έγκαιρη γνωστοποίηση της εξεταστέας ύλης
3) τον καθορισμό του τρόπου εξέτασης με αποκλεισμό της προφορικής.
Β) Ουσιαστική τυπική κατάργηση των εξετάσεων από την ελληνική πλευρά με 

την κατάλληλη διαδικασία ώστε να μη φανεί η ελληνική πλευρά ανακόλουθη ή υπο-
κύπτουσα24.

Από τις θέσεις των Ελλήνων διπλωματών στην Τουρκία αλλά και των ελληνικών 
αρχών στη Θράκη φαίνεται η φοβία που υπήρχε για τη στάση που θα υιοθετούσε η 
τουρκική πλευρά. Ο φόβος αυτό όπως προέκυπτε από την τουρκική στάση δεν ήταν 
καθόλου αδικαιολόγητος, ιδιαίτερα σε μια στιγμή αυξημένης έντασης στις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις. Με πρόσφατο το πλήγμα των απελάσεων των Ελλήνων Πολιτών 
από την Τουρκία ο φόβος για την περαιτέρω συρρίκνωση της ελληνικής μειονότητας 
και την αποδιάρθρωση της εκπαίδευσής της ήταν ορατός25. Το ζήτημα της ελληνομά-
θειας των μειονοτικών δασκάλων αντιμετωπίστηκε με αυστηρότητα σε λάθος χρονι-
κή στιγμή και η διαχείρισή του έγινε χωρίς συνέπεια από πλευράς πολιτικής.

Σε έγγραφό της 23ης Αυγούστου του 1965 ο Γενικός Επιθεωρητής Ξένων και Μει-
ονοτικών Σχολείων ανέφερε ότι οι μειονοτικοί μουσουλμάνοι που εκπαιδεύτηκαν 
στην Τουρκία είχαν υποστεί κατά το προηγούμενο έτος εξετάσεις ελληνομάθειας και 
από τους 115 πέτυχαν μόνο οι δέκα ενώ και άλλοι δέκα που ήταν πολύ μέτριων επι-
δόσεων αφέθηκαν στην κρίση του Υπουργείου Παιδείας. Το Υπουργείο τους δέχτηκε 
κι αυτούς ως επιτυχόντες και επέτρεψε να διδάξουν στα μουσουλμανικά σχολεία 95 
μη επιτυχόντες. Οι συγκεκριμένες 95 θέσεις ήταν κενές και δεν ήταν γνωστό αν οι 
συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί θα υφίσταντο εξέταση ελληνομάθειας, θα διορίζονταν 
μόνιμα ή θα συνέχιζαν να προσφέρουν εργασία προσωρινά. Η εισήγηση του Μα-
ντζουράνη ήταν να παραταθεί η άδεια των 95 αποτυχόντων και να ιδρυθεί φροντι-
στήριο για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας26, η παράταση της άδειας των 95 
αποτυχόντων και η χορήγηση της άδειας ενός έτους για όσους ήρθαν από την Τουρκία 

24 Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./ΑΣΓΜΣ/Φακ.15, ό.π., σ.4.
25 Αλ.Αλεξανδρής, «Το μειονοτικό ζήτημα 1954-1987» σε Αλ.Αλεξανδρής, Θ.Βερέμης , Π.Καζάκος 

κ.ά, Το ιστορικό πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων 1923-1987, Γνώση, Αθήνα 1988, σ.510-514.
26 Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./ΑΣΓΜΣ/Φακ.15, Γενική Επιθεώρησις Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων προς 

Υπουργείον Εθνικής Παιδείας , Διευθυνσιν Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, αρ.Πρ.Ε.Π.114, Θεσσαλονίκη 
23.8.1965.
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αν δεν επρόκειτο να γίνουν εξετάσεις ελληνομάθειας. Για το θέμα αυτό η Δ΄ Πολιτική 
Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών ήθελε να έχει γνώμη διότι συνδεόταν στενά 
με τη λειτουργία των ελληνικών σχολείων λόγω αμοιβαιότητας. Γι’ αυτό το λόγο 
ζητούσε να πληροφορηθεί από τη Διεύθυνση Στοιχειώδους Εκπαίδευσης του Υπουρ-
γείου Παιδείας:1) Αν θα γίνονταν εξετάσεις ελληνομάθειας 2) Αν θα παρατεινόταν η 
άδεια των 95 επιτυχόντων 3) Αν θα αναστελλόταν η εξέταση και αν θα δημιουργού-
νταν φροντιστήριο. Τελικά και οι εξετάσεις και του 1965 δεν πραγματοποιήθηκαν27.

Στο ίδιο θέμα αναφερόταν έγγραφο του Γενικού Επιθεωρητή Ξένων και Μειο-
νοτικών Σχολείων που προκλήθηκε από υπόμνημα του Συλλόγου Μουσουλμάνων 
Δασκάλων Αποφοίτων Ιεροσπουδαστηρίων. Στο χωριό Ποίμνη της Ξάνθης ζητούσαν 
να αντικαταστήσουν τον παλαιό δάσκαλο με άλλον που είχε εκπαιδευτεί στην Τουρ-
κία. Η πρόταση αυτή είχε γίνει από το Τουρκικό Προξενείο, το οποίο είχε υποσχεθεί 
να αναλάβει τη σχετική δαπάνη όπως είχε κάνει και σε άλλα χωριά. Επειδή λοιπόν η 
εξέταση της ελληνομάθειας θα προηγούνταν των διορισμών τα περισσότερα σχολεία 
βρίσκονταν ενώπιον της λήξης της τριετίας των δασκάλων τους ο επιθεωρητής πρό-
τεινε την παράταση για μια τριετία της θητείας εκείνων που είχαν ήδη διανύσει μια 
τριετία ή τη συνέχιση της θητείας τους μέχρι να γίνει διαγωνισμός ελληνομάθειας και 
να δημοσιευτούν τα αποτελέσματα, για να μη μείνουν τα σχολεία χωρίς δασκάλους. 
Με τον τρόπο αυτό μεγάλος αριθμός σχολείων ιδιαίτερα της ορεινής περιοχής θα είχε 
δασκάλους γνωστούς στις ελληνικές αρχές, ενώ κάποια άλλα θα αναγκάζονταν να 
προσλάβουν παραδοσιακούς δασκάλους.

Το Νοέμβριο του 1966 αποφασίστηκε η προκήρυξη εξετάσεων ελληνομάθειας για 
σοβαρούς εθνικούς λόγους. Σε λίγες μέρες η απόφαση αυτή ακυρώθηκε μετά από πα-
ρεμβάσεις του Τούρκου Προξένου και των μουσουλμάνων βουλευτών οι οποίοι απεί-
λησαν να ρίξουν την κυβέρνηση Στεφανόπουλου αν δε γίνονταν αποδεκτά τα αιτήμα-
τά τους. Έτσι οι εξετάσεις αναβλήθηκαν και οι μουσουλμάνοι δάσκαλοι διορίστηκαν 
χωρίς εξετάσεις. Την ίδια στιγμή οι Ρωμιοί εκπαιδευτικοί στην Κωνσταντινούπολη 
βρίσκονταν σε ομηρία καθώς το Τουρκικό Υπουργείο Παιδείας δε δημοσίευε τα απο-
τελέσματα των εξετάσεων τουρκομάθειας.

Τα τέλη του 1966 η τουρκική κυβέρνηση ανέλαβε η ίδια προσπάθεια βελτίωσης 
της ελληνομάθειας των αποφοίτων των Παιδαγωγικών Σχολών της Τουρκίας προκει-
μένου να «διασφαλίσει» την πρόσληψή τους στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης 28.

27 Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./ΑΣΓΜΣ/Φακ.23, Υπουργείον Παιδείας , Διεύθυνσις Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως 
προς Νομάρχας Ξάνθης,Ροδόπης καιΈβρου, αρ.πρ.Ε.Π.3912,Αθήναι 30.9.1965.

28 Γ.Μαυρομμάτης, ό.π., σ.380-381.
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Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των τοπικών αρχών για το ζήτημα της ελληνομάθειας 
φαίνεται και από το έγγραφο του Νομάρχη Ροδόπης προς τον Πρόεδρο του Συντο-
νιστικού Συμβουλίου Θράκης, Κωνσταντίνο Κουκουρίδη, στο οποίο ο Νομάρχης 
ρωτούσε για τη ρύθμιση του θέματος αυτού το οποίο από το 1965 και μετά κατόπιν 
σχετικών διαταγών του Υπουργείου Παιδείας είχε αναβληθεί μετά και από παρεμβά-
σεις των μουσουλμάνων βουλευτών. Ο Νομάρχης Δημήτριος Αλαμάνος φαίνεται να 
θεωρούσε αδιαπραγμάτευτο ότι θα πραγματοποιούνταν οι εξετάσεις ελληνομάθειας 
και συζητούσε απλώς το ζήτημα της συγκρότησης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία 
προβλεπόταν από την Υπουργική Απόφαση 49420/1964 ως απαραίτητο προσόν για 
το διορισμό των μουσουλμάνων δασκάλων.

Η κατάσταση διαφοροποιήθηκε κάπως μετά από το πραξικόπημα της 21ης Απριλί-
ου του 1967 και την εγκαθίδρυση της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών. Το δικτατο-
ρικό καθεστώς έδειξε από την αρχή διάθεση να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη αυστη-
ρότητα της διαχείρισης του θέματος της ελληνομάθειας και γενικά της εκπαίδευσης 
των μουσουλμάνων δασκάλων. 

Ο Γενικός Επιθεωρητής σε έγγραφό του στις 6.6.1967 έδινε αναφορά σε σχέση με 
την εκτέλεση των αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας στη σύσκεψη της 2.6.1967 σε 
σχέση με το ζήτημα της μόρφωσης των μουσουλμάνων δασκάλων που είχαν εκπαι-
δευτεί στην Τουρκία. Ο Μαντζουράνης ανέφερε ότι για να δοθεί τέλος στην εκπαί-
δευση μουσουλμάνων μειονοτικών δασκάλων απ’ τη Θράκη στην Τουρκία υπήρχαν 
τα εξής ζητήματα29:

Να αναστελλόταν στο σύνολο η ισχύς της συμφωνίας του 1954, η οποία βέβαια 
ποτέ δεν είχε επικυρωθεί. Μια τέτοια αναστολή θα είχε επίδραση στην ομογένεια της 
Κωνσταντινούπολης. Γι’ αυτό ήταν σημαντικό να σταθμιστεί :

Α) Αν θα υπήρχε επάρκεια διδακτικού προσωπικού στην Κωνσταντινούπολη.
Β) Αν το προσωπικό αυτό θα ήταν ικανό για τη διδασκαλία της ελληνικής και 

άλλων μαθημάτων με την προϋπόθεση ότι τα σχολεία της ελληνικής μειονότητας δε 
θα ήταν κατώτερα μορφωτικά από τα τουρκικά δημόσια σχολεία.

Γ) Αν συνέφερε την Ομογένεια να ακολουθήσουν οι Τούρκοι τα μέτρα που προτά-
θηκαν από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. 

Δ) Το ενδεχόμενο να αποφασιστούν αντίμετρα από την πλευρά της Τουρκίας.
Εάν διατηρούνταν σε ισχύ η Συμφωνία του 1954 να αναστελλόταν το ρεύμα εκ-

παίδευσης των εκπαιδευτικών στην Τουρκία ή και αν διατηρούνταν, οι απόφοιτοι να 

29 Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./ΑΣΓΜΣ/Φακ.15, Γενική Επιθεώρησις Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων προς τον 
επί της Παιδείας Υπουργόν, αρ.πρ.Ε.Π.114, Θεσσαλονίκη 6.6.1967, σ.1.
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μην επιστρέφουν στην Ελλάδα χωρίς να υποστούν κατάρτιση στην ελληνική γλώσσα. 
Αν αναστελλόταν λοιπόν η Συμφωνία του 1954 έπρεπε να ιδρυθεί στην Ελλάδα Δι-
δασκαλείο για τη μόρφωση των μουσουλμάνων δασκάλων μακριά απ’ το Τουρκικό 
Προξενείο και το μουσουλμανικό στοιχείο, κατά προτίμηση στις Σέρρες30. Το Διδα-
σκαλείο αυτό θα έπρεπε να δέχεται μαθητές από τη Δ΄ τάξη των Ιεροσπουδαστηρί-
ων μετά από εξετάσεις στην ελληνική και στην τουρκική γλώσσα. Οι μαθητές αυτοί 
έπρεπε να προέρχονται απ’ το Ιεροσπουδαστήριο του Εχίνου, όπου διδασκόταν το 
Ισλάμ και η παλαιοτουρκική αραβική γραφή. Η φοίτηση θα ήταν καλό να ήταν τριε-
τής και να διδάσκονταν η ελληνική γλώσσα, λογοτεχνία, ιστορία και γεωγραφία, παι-
δαγωγική, διδακτική, νομοθεσία, μουσική χειροτεχνία, γυμναστική στα ελληνικά και 
η γλώσσα της μειονότητας, φυσική αριθμητική και ιερά μαθήματα. Για τα μαθήματα 
που διδάσκονταν στην τουρκική γλώσσα υπήρχε η πρόβλεψη ότι θα αντιμετωπιζόταν 
πρόβλημα για τη ν εξεύρεση κατάλληλου προσωπικού.

Για τα θρησκευτικά μαθήματα η προτεινόμενη λύση ήταν η πρόσληψη αποφοίτου 
του Πανεπιστημίου της Βαγδάτης, του Χουσεΐν Μουσταφά Μαδίν. Για τα υπόλοιπα 
μαθήματα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο Έλληνας καθηγητής, Ναρλής που ήταν 
απόφοιτος της Χάλκης και του πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, τον οποίο 
θα μπορούσαν να δανειστούν για μια τριετία από την κοινότητα της Τουρκίας , όπου 
έτσι κι αλλιώς είχε τεθεί εκτός υπηρεσίας και είχε αχρηστευτεί ως εκπαιδευτικός. 
Παράλληλα με το Διδασκαλείο αυτό έπρεπε να ιδρυθεί στην Παιδαγωγική Ακαδημία 
της Λάρισας ένα Τμήμα μονοετούς κύκλου, όπου θα επιμορφώνονταν πριν απ’ το 
διορισμό τους οι μειονοτικοί δάσκαλοι που είχαν μορφωθεί στην Τουρκία. Το Τμήμα 
αυτό, το οποίο θα είχε ως αντικείμενο τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας , της 
ιστορίας και της γεωγραφίας καθώς επίσης και της παιδαγωγικής και της διδακτικής 
στην ελληνική γλώσσα και της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, μουσικής χειροτεχνίας και 
άλλων μαθημάτων. Η εισαγωγή στο Τμήμα αυτό θα γινόταν μετά από «ελαφρές» 
εξετάσεις στα ελληνικά31, για να αποφοιτήσουν όμως οι σπουδαστές θα πραγματοποι-
ούνταν αυστηρές εξετάσεις στα ελληνικά στη διδαχθείσα ύλη. Ένα τέτοιο Τμήμα δε 
θα ήταν δύσκολο να λειτουργήσει, καθώς δε χρειαζόταν τουρκομαθείς, αντιμετώπιζε 
όμως άλλα προβλήματα, όπως αν θα δέχονταν οι μουσουλμάνοι δάσκαλοι που είχαν 
μορφωθεί στην Τουρκία να φοιτήσουν σ’ αυτό. Η φοίτηση σ’ αυτό το Τμήμα δεν ανα-
μενόταν να γίνει αποδεκτή από τους μειονοτικούς δασκάλους θεωρούνταν όμως ότι η 
ανάγκη θα τους οδηγούσε σε μια τέτοια επιλογή. Στην ανταλλαγή απόψεων γύρω από 

30 Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./ΑΣΓΜΣ/ Φακ.15, Γενική Επιθεώρησις Ξ.Μ.Σ …..,ό.π., σ.2.
31 Γ.Α.Κ./Α.Ν.Κ./ΑΣΓΜΣ/Φακ.15, ό.π., σ.3.
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το ζήτημα της ελληνομάθειας κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο διακρίνονται οι 
προβληματισμοί που οδήγησαν λίγο καιρό αργότερα στην ίδρυση της Ειδικής Παιδα-
γωγικής Ακαδημίας για την εκπαίδευση των μουσουλμάνων δασκάλων (1968).

Η καθιέρωση εξετάσεων ελληνομάθειας υπήρξε ένα μέτρο, η εφαρμογή του οποί-
ου ανήκε στη διακριτική ευχέρεια της ελληνικής διοίκησης και η υιοθέτησή του ήταν 
γενικά προς όφελος των μειονοτικών δασκάλων. Οι συγκυρίες όμως κατά τις οποίες 
εφαρμόστηκε και ο τρόπος διαχείρισής του υποδηλώνουν ότι πρόθεση των ελληνικών 
αρχών ήταν να το υλοποιήσουν με στόχο την επιβολή περιορισμών στη μειονοτική 
εκπαίδευση. Αυτό έγινε αντιληπτό από την Τουρκία, η οποία αντέδρασε σκληρά σ’ 
αυτήν την πρωτοβουλία φέρνοντας την Ελλάδα σε δύσκολη θέση. Με αυτόν τον τρόπο 
ανάγκασε την ελληνική πλευρά να εγκαταλείψει για ένα σημαντικό χρονικό διάστη-
μα το εγχείρημά της μπροστά στο φόβο σοβαρών αντιδράσεων από την πλευρά της 
Τουρκίας και σημαντικών αρνητικών συνεπειών για τον ελληνικό πληθυσμό της Τουρ-
κίας. Η ενεργοποίηση του μέτρου, αν και υπήρξε θεμιτή, έγινε πολύ αργά και σε μια 
φάση που ήταν αμφίβολο τι θα μπορούσε να προσφέρει. Αν είχε γίνει νωρίτερα ίσως 
να είχε λειτουργήσει θετικά και να είχε φέρει κάποια αποτελέσματα. Το μέτρο αυτό 
όμως εφαρμόστηκε σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία ήταν λογικό να εκληφθεί 
ως αντίποινο. Από την άλλη οι προτάσεις για την παρακολούθηση ορισμένων επιμορ-
φωτικών σεμιναρίων μπορεί να ήταν κάτι καλύτερο από το τίποτε παράλληλα όμως 
υποδήλωναν την αδυναμία της ελληνικής πλευράς να αντιμετωπίσει τις πιέσεις της 
τουρκικής. Το πάγιο ενδιαφέρον των ελληνικών κυβερνήσεων εντοπιζόταν στη διάσω-
ση της ελληνικής-ορθόδοξης μειονότητας στην Τουρκία και αυτό τις καθιστούσε πολύ 
ευάλωτες σε κάθε είδους αντεκδικήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Από τη στιγμή 
που το μέτρο είχε άμεση σύνδεση με τις σχέσεις Ελλάδας –Τουρκίας και εγκλωβιζόταν 
στη λογική της αμοιβαιότητας ήταν αναμενόμενο να αποβεί μη λειτουργικό τόσο για 
τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους -κυρίως- πολιτικούς στόχους του.

Kostis Tsioumis

The issue of knowledge of Greek Language from the minority teachers 
in Thrace: Aspects of Management 1964-1967.

The question of knowledge of Greek Language by the minority schools of Thrace 
has been an issue that serious concerned the Greek Administration since th Interwar 
Period. The Metaxa’s dictatorship sawed a special interest in this matter, without 
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however managing to proceed a considerable intervention.
The knowledge of Greek was a basic condition for a better communication between 

minority schools and the educational authorities and it was discussed again during 
the 1940is and the 1950is. The Greek authorities both centrally and locally refrained 
from a definite arrangement of the matter with the fear of the possible consequences 
on the Greek-Turkish relations. The minority schools inspectors drew the attention 
of the authorities once again at the beginning of the 1960is. When the incidents in 
the Cyprus Question led to the disturbance of the Greek-Turkish relations the matter 
became even more serious. The Greek Authorities of Thrace trying to act on the basis 
of mutuality took the decision to set up Greek Language Examinations in order to 
check the minority teacher’s knowledge of Greek and to make more difficult for them 
to work in the minority schools without qualifications.

This effort had no actual result due to the direct Turkish reaction and the fears for 
the well-being of the Greek Minority in Turkey. The constant postponements led to the 
temporary abolishment of the measure. However the discussions during this period 
resulted into the foundation of Special Paedagogical Academy in Thessaloniki  for the 
Education of Minority Teachers.

This paper examines the way this specific matter was handled during the period 
1964-1967, the opinions of all the involved bodies and the problems that arrowed.


