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Guendalina Daniela Maria Taietti
Alexander the Great in Macedonian folk traditions

Together with myths and folk tales, traditions are amongst the most productive genres of
the Greek folkloristic production on Alexander1. Notwithstanding the different scholarly
attempts made to clarify the core features of each of these genres, a common consensus has
not yet been reached internationally2.
According to the terminology adopted in this paper, a myth is a story which usually
involves gods, heroes, and exemplary figures who lived in a far away, undefined past; yet
the events described still matter for a certain community living in historical times. Myths
are thus handed down orally within a group of people who feel these narrations to be
important, by reason of both their entertaining nature and their cultural bearing: in a way,
they hoard information on the life, customs, and beliefs of the ancestors3.
A folk tale is to be understood as an amusing, comforting, didactic, and often moralising
account which deals with the ethical values, aspirations, hopes, longings, and social
dilemmas of a community. The protagonists are common figures, often described with
stereotyped names. Even when the characters are granted extraordinary powers by luck or
magic, or when they are presented as humanised animals, the community is still able to
identify itself with them and, at the same time, to amuse itself, thanks to the introduction
of various fabulous elements into a familiar geographical setting4.
Folk traditions deal with a set of historical people and facts which are a source of pride
for a community. They are a treasure-trove of moral and religious values for new
generations, they help the conservation of historical and mythological cultural baggage,
and they explain the features of the surrounding reality5. As much as folk tales and myths,
traditions are also product of the popular imagination and myth-making capacity, but they
1

To these genres, there could be added vernacular poems, sayings, spells, theatrical plays, and folk art and
songs. Worth mentioning are the Karaghiozis shadow-theatre play ο Μεγαλέξαντρος και ο καταραμένος όφις /
το καταραμένο φίδι, (Alexander the Great and the cursed dragon / snake) and the demotic songs, mainly
reworkings of famous Greek ballads in which the usual protagonist is substituted or flanked by the Macedonian
conqueror.
2 For an overview of the scholarly discussion on the definition of mythology and its distinction from folklore,
see G. S. Kirk, Myth. Its meaning and functions in Ancient and other Cultures, Berkeley – Los Angeles 1970,
pp. 1-41; Chrysoula Hadjitaki–Kapsomenou, Το Νεοελληνικό Λαϊκό Παραμύθι, Athens 2001, pp. 32-44.
3 W. Burkert, Structure and History in Greek Mythology and Ritual, Berkeley – Los Angeles 1979, p. 23; J.
Bremmer, ‘What is a Greek Myth?’, J. Bremmer (ed.), Interpretations of Greek Mythology, London 1987, p. 7;
K. Dowden, The Uses of Greek Mythology, London 1992, p. 120.
4 S. Kyriakidis, Ελληνική Λαογραφία, vol. A: μνημεία του λόγου, Athens 1965², p. 265 [hereafter, S.
Kyriakidis, ΕΛ]; J. Bremmer, Interpretations, p. 6; G. S. Kirk, Myth, pp. 38-40; K. Dowden, The Uses of Greek
Mythology, pp. 4-5.
5 Ch. Hadjitaki–Kapsomenou, Παραμύθι, pp. 35-36. See also S. Kyriakidis, ΕΛ, pp. 168-173, who divides
folk traditions into four categories, according to the function they are bestowed: 1. mythological and
personifications; 2. historical; 3. aetiological; 4. religious. The division followed in this paper is different, since
it is based on Macedonian folk material only.
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are felt as unquestionably true6: protagonists are national heroes, common people, and
sometimes personified natural phenomena which characterise the life of the community;
the plot evolves in a historical time and within a geographical background which the
community is acquainted with.
This paper focuses on the figure of Alexander the Great in a set of Macedonian folk
traditions circulating in Northern Greece in the nineteenth and twentieth centuries. The
study is part of a wider research project investigating the role that the Macedonian hero
played in Neo-Hellenic folkloristic production; in fact, numerous folk accounts are still
transmitted orally today in little towns and villages of the Greek-speaking world, and their
diffusion covers a great number of regions of Modern Greece, such as Thrace, Thessaly,
Epirus, the Ionian Islands, Laconia, Naxos and Crete, and of Turkey (Eastern Thrace and
Pontus)7. Moreover, it is worth noticing that similar accounts on Alexander’s deeds are also
attested in small communities in Rumania and FYROM, due to the general influence of
Hellenic culture in the Balkans, and to human interactions and circulation of ideas in
bordering lands. The aim of this paper here is confined to the discussion, the categorisation,
and the translation into English of the Alexander-traditions developed and attested in
Macedon, for this region has a predominant position: it represents the great conqueror’s
motherland and his cultural and political background. I hope that this paper will make this
notable and lively material accessible to a wider public and help the preservation of its
memory.
The Macedonian Alexander-folk traditions represent a peculiar set among the Hellenic folk
production: they outnumber the folk narratives from the other Greek lands and they convey
chiefly the idea of familiarity with the hero, who seems to be still living and influencing
the people’s everyday life. This bond – almost a mutual ownership – between Alexander
and the Macedonians is in fact constantly highlighted by the choice of the themes treated,
such as the attribution of monuments to the great conqueror and the use of his historical
and mythical persona to explain features of the Macedonian landscape, geographical
names, or folk customs. Moreover, (pseudo-)aetiologies, etymologies, and / or descriptions
of facts of local interest populate these narratives which, according to their content and
purpose, are here grouped into two main categories, geographical and aetiological, and into
two subcategories, geographico-aetiological and aetiologico-mythological.
But why is Alexander a folk hero?
Alexander had already become mythical during his lifetime: according to the ancient
historians, during his childhood his parents fostered in him a strenuous admiration for his

S. Kyriakidis, ΕΛ, p. 168; G. Ioannou, Παραμύθια του Λαού μας, Athens 1973, p. 8.
In the last two decades of the nineteenth century the founder of Greek folklore, Nikolaos Politis, and his
collaborators gave way to the collection and systematisation of folk material by travelling throughout Greece
and asking elderly people to recount their traditions and tales; the traditions here examined are based on Politis
and his collaborators’ transcriptions and records. For the various methods of collection of folktales adopted by
folklorists, see S. Thompson, The Folktale, Berkeley – Los Angeles − London 1977, pp. 406-412.
6
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heroic ancestry8; moreover, his recognition as the son of Zeus-Ammon, duly supported by
the intellectuals of his entourage9, played an important role in the empowerment of his
political agenda and plan of conquest. The insistence on Alexander’s alleged descent from
Zeus and his heroic status grows bigger in the descriptions of the events in India, as a way
to excuse some of his risky or irrational decisions: the attack to the Aornos Rock was thus
undertaken to outdo Heracles, who had failed in the attempt10, and the bacchanalia in
Carmania to imitate Dionysus11. In 324 BC, close to the end of his life, Alexander was also
recognised as θεὸς ἀνίκητος (invincible god)12 by the Greeks living on the mainland, a title
which he gained as an acknowledgment of his numerous victories, bravery, and the great
military acumen displayed during his campaign13. Immediately after his death, his
idolisation reached new dimensions with the flourishing of numerous legends about his
sayings and deeds14. Notwithstanding the disputable historicity of these narrations, Greeks
welcomed this legendary material as if true and perpetuated it for centuries15.
If we compare Kirk’s list of the twenty-four most common themes in ancient Greek
heroic and divine mythology16 with the Hellenistic and early Imperial17 traditions on
8 Plu. Alex. 2. 1-2: Alexander was an Heraclid from his father’s side and an Aeacid from his mother’s side;
cf. D. S. XVII. 1. 5.
9 Callisthenes, FGrH 124, F14a (= Str. XVII. 1. 43).
10 D. S. XVII. 85. 2. See also Arr. An. IV. 29. 7-30.1.
11 Plu. De Alex. I. 10 (= Mor. 332A); Arr. An. VI. 28. 1-2. Arrian doubts the veracity of Alexander’s Bacchic
pomp; nevertheless, the passage – even if invented by a later source – still proves the importance of Dionysus
in Alexander’s campaign in India. See also P. Goukowsky, Essai sur les Origines du Mythe d’Alexandre (336270 av. J.-C.). Vol. II: Alexandre et Dionysos, Nancy 1981, pp. 32-33.
12 The idea that Alexander was invincible was already growing in the Greeks’ mindset at an earlier stage of
his life: Plutarch (Alex. 14. 4) describes the Macedonian’s visit to Delphi in order to consult the oracle before
his Persian campaign. Since Alexander arrived during the so called ἀποφράδες ἡμέραι – days on which no
business was done, Pythia did not want to deliver the oracle; thus he tried to drag her to the temple. At this
point, overwhelmed by his ardour (σπουδή) and on the spur of the moment, the priestess said that he was
invincible: ἀνίκητος εἶ, ὦ παῖ. Cf. D. S. XVIII. 51. 3, who sets the story in Libya, where the oracle of Ammon
bestowed Alexander the title of invincible. W. W. Tarn, Alexander the Great. Vol. II: Sources and Studies,
Cambridge 1948, pp. 342-343; P. Gouwkosky, Essai sur les Origines du Mythe d’Alexandre (336-270 av. J.C.). Vol. I : Les Origines Politiques, Nancy 1978, pp. 60-61.
13 Hyperides, Against Demosthenes, fr. 7. C. Mossé, Alexander. Destiny and Myth, [Engl. Tansl. Janet Lloyd,
from the original Alexandre: La destinée d’un mythe, Paris 2001], Edinburgh 2004, pp. 81-82 highlights that
the acknowledgment of Alexander’s divinity by the Greeks was not a religious act, but simply a political one.
14 For a discussion on the chronology of the legendary material on Alexander contained in the Vulgate and
in the various recensions of the Alexander Romance, see R. Stoneman, The Greek Alexander Romance, London
1991, pp. 8-17. For the Diadochs’ emulation and use of the image of Alexander in their political agenda, see P.
Goukowsky, Essai I, pp. 116-135; K. Dahmen, The Legend of Alexander the Great on Greek and Roman Coins,
London 2007, pp. 9-18.
15 For the Ancient Greeks’ attitude towards their myths, see P. Veyne, Did the Greeks believe in their myths?,
[Engl. Transl. Paula Wissing, from the original: Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes?, Le Seuil, 1983], Chicago
1988, p. 60: for the Greeks, a mythic tradition is true despite the marvellous; they sought a kernel of truth
behind the lies.
16 G. S. Kirk, Myth, pp. 187-189.
17 With ‘early Imperial’ I mean the Greek literary production during the first three centuries of the Roman
Empire.
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Alexander, thirteen contact points can be seen. In the same way as many ancient Greek
gods and heroes, Alexander has an unusual birth (n. 23)18, either because of the strange
phenomena which characterised his conception and his natal day19, or because of Olympias’
recourse to Nectanebo’s magic in order to conceive a baby20. Alexander’s longing for the
unknown leads him to undertake a long campaign, which encompasses city foundations (n.
17)21, contests (n. 7)22, revenge (n. 11)23, the quest for (n. 6) – and the loss of – immortality
because of his deceitful daughter (n. 14)24. Furthermore, during his peregrinations
Alexander has to solve riddles and to find promptly ingenious solutions to problems (n.
1)25; he goes through transformations and disguises (n. 2)26; he meets imaginary people
living in fabulous far-away places, and he fights against monsters (n. 4)27.
In ancient lore, the Macedonian is generally considered pious: he reveres the gods, he
takes care of the displacement of both his enemies and kinsmen (n. 9)28, and his death is
regrettably foretold by prophecies and seers he trusts (n. 19)29. On the other hand, his
excessive desire for conquest is considered hubristic (n. 8)30, and he accidentally kills his
friend Cleitus (n. 3) because of an incomplete sacrifice31.
This comparison shows that during the Hellenistic and the early Imperial period
Alexander was deeply transformed into a myth, one destined to last in the Greek tradition.
In fact, the core of the story which later became known as Pseudo-Callisthenes’ Alexander
Romance started being developed around the third-second centuries BC and flourished
particularly in the third century AD. During these six centuries, the narrative of the
Romance was constantly enriched with new legendary facts and curious details about the
Macedonian’s life and campaign, in consonance with the great interest roused by the
exoticism, mirabilia, and the lives of sages and holy men32. This hodgepodge of curiosities,
mythology and historical events was not forgotten but, on the contrary, further developed

Numbers refer to Kirk’s list.
See Plu. Alex. 2-4.
20 Ps.-Call., Alexander Romance (recension α), I. 4-7 [hereafter: AR (α)].
21 Plu. De Alex. I. 5 (= Mor. 328E); AR (α) III. 35.
22 AR (α) I. 18-19: Alexander’s travel to Italy (Pisa) to compete in the Olympic games.
23 Arr. An. II. 14. 4: revenge on the Persians for having burnt the Acropolis in the fifth century BC during
the Persian wars against Greece; cf. AR (α) I. 23.
24 Ps.-Call., Alexander Romance (recension β, MS L), II. 39-41[hereafter: AR (β)]; cf. AR (α) II. 39-40.
25 AR (α) III. 5-6; AR (β) II. 23.
26 AR (α) II. 14-15; III. 22-23.
27 D. S. XVII. 77. 1-3; AR (β) II. 23-44.
28 D. S. XVII. 69. 3. AR (β) II. 21; cf. AR (α) ΙΙ. 21.
29 AR (α) III. 24; III. 30; AR (β) II. 44.
30 AR (α) II. 40.
31 Plu. Alex. 50-51.
32 R. Stoneman, Romance, pp. 8-17. For the literary production of the culturally thriving Hellenistic period,
see T. Whitmarsh, ‘Prose Fiction’, J. J. Clauss ̶ M. Cuypers (edd.), A Companion to Hellenistic Literature,
Oxford 2014, pp. 400-410.
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in the Byzantine33 and Ottoman periods through the Rhimada and the Phyllada of
Alexander34. These narrations kept alive in the Greeks’ memory the image of a heroic
Alexander, who in the nineteenth century was then ready to become the protagonist of
different narrative genres of the Modern Greek folk production.
Macedonian folk traditions
1. Geographical traditions
Geographical traditions are oral accounts which link Alexander the Great to a place familiar
to the community, to a specific manmade infrastructure, ruins, archaeological sites, and
bridges, or to natural elements, such as mountains, rivers, and water springs. These
attributions, scattered throughout the Macedonian landscape, are kept alive especially
among peasants living in small villages, where one can trace a greater tendency to ascribe
buildings and areas to a blurred ancient era when Philip II, Alexander III, and Heracles
ruled Macedon35.
a) In the province of Grevena (Western Macedon), a local tradition maintains that on
the banks of the river Venetikos traces can be found of Bucephalus’ horseshoes on a rock
close to the stone bridge36. They were left there when Alexander passed from the area and
crossed the river on horseback with a single leap. The animal’s imprints are a matter of
pride for the locals, for they provide ‘solid evidence’ of the hero’s passage in their region,
which allows them to partake in his glorious deeds.
With his long jump from one bank to the other of the river, Alexander is subtly
presented as a heroic, gigantic figure gifted with supernatural powers, in the tradition of
the Ancient Γίγαντες (Giants), the Byzantine Ἀντρειωμένοι (Antreiomenoi, ‘the valorous,
brave ones’), and the Modern Σαραντάπηχοι (Sarantapechoi, literally ‘those as tall as forty
cubits’, i.e. the very tall ones), whose footprints on the soil ‘are traced’ in different areas of
the Greek countryside37.

Agni Vasilikopoulou, ‘Ο Μέγας Αλέξανδρος των Βυζαντινών. Οι βυζαντινοί Επίγονοι του Μεγάλου
Αλεξάνδρου’, Αρχαία Μακεδονία VI.2. Ανακοινώσεις κατά το Έκτο Διεθνές Συμπόσιο, (Θεσσαλονίκη, 15-19
Οκτωβρίου 1996), Ancient Macedon VI.2. Papers read at the Sixth International Symposium held in
Thessaloniki, October 15-19 1996, Thessaloniki 1999, pp. 1311-1312: Alexander the Great is considered the
first king of all the Greeks and, therefore, the ancestor of the Byzantine Emperors.
34 See D. Holton, Η Ελληνική Παράδοση του Μυθιστορήματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου: η συνέχεια και η
εξέλιξή της, Athens 1973, pp. 5-23.
35 G. F. Abbott, Study on Macedonian Folklore, Cambridge 1903, p. 279.
36 G. K. Spyridakis, Συμβολὴ εἰς τὴν μελέτην τῶν δημωδῶν παραδόσεων καὶ δοξασιῶν περὶ τοῦ Μεγάλου
Ἀλεξάνδρου, Athens 1953, p. 388. Many geographical traditions featuring Alexander and his horse are attested
in Greece; for now, it will suffice to compare the Venetikos tradition with the one attested in Philippi and in
Polythea (Thessaly), where people claim that they can still see the traces of Bucephalus’ horseshoes and his
manger (τὰ ἴχνη τῶν πετάλων καὶ τῆς πάχνης).
37 S. Kyriakidis, ΕΛ, pp. 176-178.
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b) The inhabitants of Stavros of Chalcidice (about thirty km far from Amphipolis)
maintain that the mountain stretching above their village belongs to the Macedonian hero,
and they call it Βουνὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου (Mountain of Alexander)38. They also interpret
columns found in the surroundings as the ruins of Alexander’s νομισματοκοπεῖον, the mint
‘he built’ there time ago. As Abbott has noticed, attribution of the mountain to Alexander
is entirely appropriate in a district already associated with his tutor and his mother: Stavros
is geographically very close to Olympiada, a village bearing his mother’s name, and, more
crucially, to Stageira, Aristotle’s birthplace39. On the other hand, I would argue that
reference to the mint in the Chalcidice area goes beyond folk associations and is based on
a solid historical kernel: Philip II is famous for having taken great advantage of the mint of
Amphipolis, and Alexander followed his father’s minting policy and types probably until
332 BC40. The great conqueror’s first coins were silver tetradrachms with the head of a
beardless Heracles on the obverse, and an eagle or an enthroned Zeus on the reverse, in line
with the symbols of power already long established in the iconography of Macedonian
royal coinage41; furthermore, archaeological excavations have proved that the Amphipolis
mint constituted the most important one in Macedon during the first years of Alexander’s
Persian campaign42.
c) On the way from Drama to Cavala, near the archaeological site of Philippi, a group
of four small columns is acknowledged by the locals as τὸ Παλάτι τοῦ Μεγάλου
Ἀλεξάνδρου (the Palace of Alexander the Great). At Drama, the inhabitants maintain that
the palace of Alexander the Great can be found there43. The attribution of ruins in Eastern
Macedonia to Alexander is, as in the case of Stavros discussed before, a natural choice in
an area rich in archaeological sites closely related to the Macedonian kingdom.
Specifically, Philippi is a colony built by Philip II in 356 BC on the site of the Thasian city

G. F. Abbott, Macedonian Folklore, p. 280. G. K. Spyridakis, Συμβολή, p. 388.
Olympiada is about thirteen km far from Stavros; Stageira ca. fifteen km.
40 Hyla Troxell, Studies in the Coinage of Alexander the Great, New York 1997, pp. 86-89; cf. G. Le Rider,
Alexander the Great. Coinage, Finances, and Policy, Philadelphia 2007, p. 41: ‘gold and silver coins with the
name and types of Philip II would have constituted Alexander’s principal currency between October 336 BC
and April 334 BC’. For an overview of the scholarly debate about the chronology of Alexander’s first coins,
see G. Le Rider, Coinage, Finances, and Policy, pp. 8-19.
41 Sophia Kremydi, ‘Coinage and Finance’, R. J. Lane Fox (ed.), Brill’s Companion to Ancient Macedon,
Leiden – Boston 2011, pp. 161-168. M. J. Price, The Coinage in the name of Alexander the Great and Philip
Arrhidaeus, Zurich – London 1991, pp. 30-31.
42 See H. Troxell, Coinage of Alexander, pp. 19-40 for a list of Amphipolis issues, dated ca. 332-310 BC; p.
73 for the list of hoards containing Amphipolis silver Alexanders; pp. 86-90: Troxell argues that some of the
coins normally attributed by the scholarship to the Amphipolis mint might be assigned to a mint in Philippi.
Notwithstanding this, a mint in Philippi does not undermine the argument: the site is close enough to Stavros
of Chalcidice and it is highly possible that in the folk memory the two mints have been merged together.
43 G. F. Abbott, Macedonian Folklore, p. 279. Cf. this tradition with the ‘historical’ folk tale from Alistrate
(Serres), which ascribes the area to the kingdoms of Philip and Darius, providing a folk etymology for the name
of the inhabitants, Darnakides. The tale also links Drama and the toponym Cavala to Alexander; cf. G. K.
Spyridakis, Συμβολή, pp. 386-387.
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Krenides, which had called upon the Macedonian king for help against the Thracian
threat44.
Moreover, according to one of the numerous traditions concerning the toponym Cavala,
the name commemorates Alexander’s taming of Bucephalus and is derived etymologically
from the Late-Latin word for horse, caballus45. The story is that, in order to win the steed’s
trust, the Macedonian took it for a ride eastwards, since he had noticed that it was afraid of
its own shadow46. Only when they reached Cavala was Bucephalus completely tamed.
d) Τὰ Λουτρὰ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου (the thermal baths of Alexander the Great) is
the name given to a stone complex belonging to the water-mill used by the Colonia Pella,
the colony founded by Octavian in 30 BC 1.5 km from the Macedonian’s birthplace47.
When the tank of the Roman thermal baths was cleared during archaeological excavations
in the 1970s, a huge quantity of coins of different eras was found, including 4,500 ancient
ones and many issued by the Hellenic Republic. This heterogeneous coinage certifies that
in Pella the custom of throwing coins in the hope that a wish would be granted by the
divinity started centuries ago; in modern times, locals appointed Alexander as the lord of
the hot springs, having forgotten their Roman origin48.
1.1 Geographico-aetiological traditions
The following geographico-aetiological traditions make use of the image of Alexander to
explain and describe the natural and architectonic elements which shape the surrounding
landscape. These accounts present the Macedonian taking active part in the erection of new
buildings, in order to embellish the environment or to commemorate an important event.
The ‘Alexander the strenuous builder’ folk motif has its archetype in the ancient narratives
of the Alexander-historians, who highlighted the pains that the Macedonian conqueror took
in the majestic foundation of Alexandria of Egypt, and his eagerness to found new cities as
landmarks during his campaign in the Eastern regions of the Achaemenid Empire49.
a) In the plain of Serres, two big rocks are called Πέτρες τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου by
the inhabitants of the town of Nigrita, for they believe that Alexander had cast them there
‘when god still ἀξίωνε τοὺς ἀντρειωμένους (considered the antreiomenoi worthy)’ – as

44

D. S. XVI. 8. 6-7.
45 For an overview of the different etymologies put forward for the name Cavala, see K. Lykourinos, ‘Η
Καβάλα της Οθωμανικής περιόδου (τέλη 14ου αι.-1912). Η παλιά πόλη – συνοικία της Παναγίας’, V. Kyrillidis
– Eleni Garantoudi (edd.), Η παλιά πόλη της Καβάλας (7ος π.Χ. - 20ος αι.). Ο χώρος, οι άνθρωποι, τα τεκμήρια
της ιστορίας, vol. I, Cavala 2005, pp. 71-72.
46 Plu. Alex. 6. 3.
47 P. Chrysostomou, ‘Ανασκαφή στη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Πέλλα’, ΑΕΜΘ 9 (1995), Thessaloniki 1998,
p. 117.
48 P. Chrysostomou, ΑΕΜΘ 9, p. 118.
49 For the foundation of Alexandria of Egypt, see Plu. Alex. 26. 3-10; Arr. An. III. 1. 5-2. 2. For Alexander’s
numerous city-foundations, see Plu. De Alex. I. 5 (= Mor. 328E) and AR (α) III. 35; cf. D. S. XVIII. 4. 3-4 for
the Macedonian’s last plans.
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muleteers of the region used to say50. This tradition underlines once again the Macedonian
hero’s abiding presence in the area: in fact, ‘Alexander’s Rocks’ are important not
insomuch as they have reshaped the landscape, but because they are an eternal reminder of
his heroic physical strength, for he was able to lift and cast these two big stones. This is
made clear by the association between Alexander and the antreiomenoi.
Heroic deeds and an implacable superhuman force make of Alexander almost one of
the mythological giants, the oversized creatures who dared to wage war against the
Olympian gods. This underlying resemblance constitutes a common trend in demotic songs
on Alexander and Diogenes Akritas of the Byzantine period (around the tenth and the
eleventh centuries and after), and it happens in Modern Greek folk tales as well: the two
national heroes are said to have the power to lift mountains or to knock down trees, and are
characterised by excessive reactions and gluttony (ἀδηφαγία)51.
b) In the small village of Aghios Basileios (close to Lake Koroneia, South-East of
Laghadas), the ruins of a Byzantine tower are still visible to the passer-by. According to
local tradition, the tower was erected by Alexander in the exact place where his daughter’s
wedding was celebrated. This account is peculiar for two reasons: first, a private event in
the Macedonian hero’s life is the occasion of the erection of a tower that changes the
landscape of the village; secondly, the nature of the ‘private event’ itself. The report that
Alexander celebrated his daughter’s wedding is not only an almost unique reference to the
Macedonian king’s family life, but also one of the rare allusions to the existence of a
daughter. In fact, in folk traditions Alexander normally appears to be childless, while
historical accounts attest that he had two sons. The first one, Heracles52, was born in 327
BC, his mother being Barsine53, a Persian princess, daughter of the satrap of Hellespontine
Phrygia Artabazus II, and the ex-wife of Memnon of Rhodes, the commander of the Greek
mercenaries in the service of the Persians. After the battle of Issus in 333 BC, Barsine was
captured in Damascus by Parmenio and Alexander decided to take her as a concubine, not
only for her political status, but also appreciating her beauty and her profound Greek
education54. In the aftermath of the great conqueror’s death, Heracles was backed as a
pretender to the throne by his brother-in-law Nearchus55, who was married to Barsine’s
G. F. Abbott, Macedonian Folklore, p. 280. S. Kyriakidis, ΕΛ, pp. 176-178: These traditions on gigantic
figures spring from the belief that ancient times were better and happier than the present, since they were
populated by heroic figures. This seems to be a seamless motif in Greek literature: Hesiod’s mythological giants
become the Akrites and the Antreiomenoi of the Byzantine period, who then evolve into the Modern
Sarantapechoi.
51 For example, cf. Alexander’s deeds in D. A. Minotos, ‘Ζακυνθιναὶ Μυθικαὶ Διηγήσεις περὶ Μεγάλου
Ἀλεξάνδρου’, Μακεδονικά. Σύγγραμμα Περιοδικὸν τῆς Ἑταιρίας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, vol. II (1941-1952),
Thessaloniki 1953, pp. 687-688, n. 1; p. 692, n. 9, with the giants in N. Politis, Λαογραφικὰ Σύμμεικτα B’,
Athens 1975², p. 145; S. Kyriakidis, ΕΛ, pp. 176-178.
52 H. Berve, Das Alexanderreich auf prosopographische Grundlage, vol. II, Munich 1926, p. 168, n. 353; W.
Heckel, Who’s who in the age of Alexander the Great: Prosopography of Alexander’s Empire, London 2006,
p. 139.
53 H. Berve, Das Alexanderreich II, pp. 102-104, n. 206; W. Heckel, Who’s who, p. 70.
54 Plu. Alex. 21. 4. Cf. Just. XI. 10. 2-3.
55 C. X. 6. 10-12.
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first daughter56; the young boy and his mother were eventually killed by Cassander around
309/308 BC57.
The Metz Epitome informs us that the Macedonian hero, while still in the Indus River
valley in 326 BC, had a second child by Rhoxane58, the daughter of Oxyartes, the Persian
ruler in Sogdiana. This child is said to have died soon after his birth59. Rhoxane was
pregnant for a second time in 323 BC60 and, a little after Alexander III’s death, she gave
birth to Alexander IV61 who, being the only legitimate son of the great conqueror, was
designated to reign alongside his uncle Philip III by the Macedonian army at Babylon62. In
ca. 311 BC, Alexander IV and his mother were assassinated by the ambitious Cassander,
who wished to eliminate Alexander III’s offspring in order to put an end to the Argead
dynasty and take control of the kingdom of Macedon himself63.
The first precedent for an allusion to Alexander III’s fictional daughter comes in the
first letter addressed to Olympias in the β version of the Alexander Romance64. In this letter,
the conqueror tells his mother about the journey to the Land of Darkness and how his
unfaithful and cowardly cook Andreas had found by chance the Source of Life, long
coveted by Alexander. The story is that when the army reached a place where the air was
less dark and fragrant, the cook was sent to prepare food and, upon washing dried fishes in
a clear spring, he noticed that, once rinsed with that water, they came back to life65. Fearing
his king’s reaction, he decided to keep what had happened secret, but, before leaving the
place, he drank from the spring and stored some of the water in a silver vessel. When
Alexander discovered his secret, the cook was punished severely; angered by this, Andreas
decided to give the remaining water of life contained in the vessel to Kale, Alexander’s
daughter.
Kale and her mother Ounna, one of Alexander’s concubines, are fictional characters
unknown to the Alexander-historians of the first and second generation; but the
Macedonian’s siblings, relatives, and concubines often populate Hellenic folklore and play
an especially prominent role in the copious versions of the Mermaid and Nereid tales,
which have their archetype in the Late Antique / Proto-Byzantine β recension of the
56

Arr. An. VII. 4. 6.
D. S. XX. 28. 1-2; Just. XV. 2. 3.
58 H. Berve, Das Alexanderreich II, pp. 346-347, n. 688; W. Heckel, Who’s who, pp. 241-242.
59 Metz Epitome, 70.
60 Curtius (X. 6. 9) says that Rhoxane was six months pregnant at the time of Alexander III’s death, whereas
Justin (XIII. 2. 5) states that she was in her eight month.
61 W. Heckel, Who’s who, pp. 18-19.
62 Just. XIII. 4. 1-3.
63 D. S. XIX. 105. 2; Just. XV. 2. 5.
64 AR (β) II. 41.
65 The dried fish coming back to life is an overarching motif in the Greek mindset: attested already in the fifth
century BC in the Herodotean account of the prophecy of Artayctes’ end (Hdt. IX. 120), it reappears in PseudoCallisthenes’ narration and via the Romance it finds its place into modern folklore. One famous example is the
Thracian demotic song featuring Alexander the Great and Mikrokonstantinos drinking and eating together at
the time of the Ottoman conquest of Constantinople. In the song, the fish coming back to life is a symbol of the
fall of the city into the enemy’s hands.
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Alexander Romance. In fact, the Mermaid and the Nereid folk tales start from PseudoCallisthenes’ story of Alexander’s quest for immortality through the pursuit of the water of
life. In the version featuring the Mermaid, the hero’s sister, not knowing what the liquid is,
pours it on wild onions and – either because of her distress when she understands her
mistake, or because the conqueror curses her – she turns into a fish from her waist down
and goes to live in the sea. In the Nereid version, Alexander’s sisters steal his water of life,
drink some, and bathe in the rest. Having turned into immortal fairies, they live in woods
on the mountains66.
In AR (β) II. 41, Alexander confesses to his mother his distress at having missed the
magic water of life, and he admits that he cursed his daughter and the cook out of envy of
their immortality:
‘λαβοῦσά σου τὸν ἱματισμὸν ἔξελθε τοῦ προσώπου μου· ἰδοὺ γὰρ γέγονας δαίμων
ἀπαθανατισθεῖσα. Καλὴ μὲν τῷ ὀνόματι ἐκλήθης, ἀρτίως δὲ καλέσω σε Καλὴν τῶν ὀρέων,
ὅτι ἐν αὐτοῖς τοῦ λοιποῦ κατοικήσεις. ἔσῃ δὲ κεκλημένη Νεραΐδα, ὡς ἐκ τοῦ νεροῦ τὰ ἀΐδια
δεξαμένη, τουτέστιν τὰ ἀθάνατα.’ […].
τὸν δὲ μάγειρον προσέταξα δεθῆναι μύλον ἐν τῷ τραχήλῳ αὐτοῦ καὶ ῥῖψαι αὐτὸν ἐν
τῇ θαλάσσῃ. ὁ δὲ ῥιφεὶς ἐγένετο δαίμων καὶ ἀπελθὼν κατῴκησεν ἔν τινι τόπῳ τῆς
θαλάσσης.
[Alexander says to his daughter:] ‘Take your clothes and get out of my sight; see there,
you have become an immortal spirit. You were called Kale, and now I shall call you Kale
of the mountains and the hills, as from now on you shall dwell there. You will be called
Nereid, for from water you received the gift immortality’ […].
As for the cook, I ordered that he had a millstone tied around his neck and be thrown
into the sea. He thereupon became a spirit himself and went away to live in a corner of the
sea. [R. Stoneman].
From a comparison between the folk-tale and what appears in Pseudo-Callisthenes, it
follows that the Nereid tale is based on Kale’s story, as it presents all the main motifs: i)
the stealing of the water of life, ii) the curse, iii) the transformation into an immortal fairy,
and iv) the mountains. It is interesting to notice that in Macedonian folklore, Kale / Kalo
(Κυρία Κάλω) has become the leader of the Nereids67, who are said to bring hurricanes and
to steal at night σημεδεμένα κορίτσια, girls with a ‘special mark’ of beauty or, more

For a discussion of the Mermaid / Nereid tales, see C. Nikolaides, La Macédoine. La question
macédonienne dans l’antiquité, au moyen-âge et dans la politique actuelle, Berlin 1899, pp. 226-230; G. K.
Spyridakis, Συμβολή, pp. 404-414.
67 R. Stoneman, Romance, p. 193, fn. 87; W. Henkelman, ‘Beware of Dim Cooks and cunning Snakes:
Gilgameš, Alexander, and the Loss of immortality’, R. Rollinger – B. Gufler – M. Lang – I. Madreiter (edd.),
Interkulturalität in der Alten Welt. Vorderasien, Hellas, Ägypten und die vielfältigen Ebenen des Kontakts,
Wiesbaden 2010, p. 338, fn. 67; p. 339, fn. 69.
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frequently, of ugliness; people can calm their peevishness only by assuring them that
Alexander is still alive68.
By contrast, the Mermaid tale shares motifs of the cook’s story: in addition to the theft
of the water and the curse, there is metamorphosis into a sea daemon and eternal dwelling
in the sea.
2. Aetiological traditions
In Hellenic aetiological traditions the presence of the Macedonian hero is required to give
the reason for a certain phenomenon or custom. These accounts often share the same motifs
present in the Alexander Romance and developed in folk tales and myths, such as the quest
for immortality, gigantic strength, Bucephalus’ supernatural features, Olympias’ difficulty
in remaining pregnant, and a confused memory of the Macedonian’s relationships with
Philip, Darius, and Rhoxane. Nonetheless Alexander’s historical semblance is pursued
through his acting for a definite purpose within a defined community.
A folk tradition about women gifted with great courage is attested both in Macedonia,
in the area called Roumlouki of Emathia (Ρουμλούκι Ημαθίας) around Yiannitsa, and in
Southern Thessaly, at Pharsala and Sophades.69 The inhabitants of these small towns claim
that, when the Macedonian army lost bravery at the sight of the enemy and the soldiers
started to withdraw from battle, the women stood up and promptly helped Alexander to
win the fight. For this reason, the Macedonian conqueror ordered the men to wear kerchiefs
and women to put on helmets.
Through a role reversal, which portrays humiliated soldiers with female scarves and
honoured women with a perikephalaia, the ancient helmet, this oral account provides a
curious explanation of the peculiar hairstyle and headdress of the women living in Pharsala,
Sophades, and in the area of Roumlouki. I give here the Thessalian version of the folk
tradition, entitled ἡ βασιλιᾶς Ἀλέξαντρους καὶ οἱ Καραγκούνισσις (King Alexander and the
Karaghounisses)70.
Τοὺν παλαιὸ κιρό, εἶχι μιὰ φρουρὰ ἡ βασιλιᾶς Ἀλέξαντρους πολέμου ἰκεῖ κατ’ τὰ
Φέρσαλα. Οἱ Θεσσαλοὶ ποῦ ἤντασαν μαζί του ἦρθι στιγμὴ κ᾽ ἰδείλιασαν κὶ τὸν ἄφ᾽καν
κ᾽ἐφ᾽γαν. Τότις οἱ γυναῖκις τουν ποῦ φέρναν νιρὸ ᾽ς τοὺ στρατό, καθὼς εἶδαν τοὺς ἄνδρις
νὰ φεύγουν, ἄρπαξαν τἄρματά τουν, στάθ᾽καν, πουλέμ᾽σαν κ᾽ ἰνίκησαν.
Ἡ Ἀλέξαντρους λοιπὸ γιὰ νὰ τιμήσῃ τὴν παλληκαριά τουν κὶ γιὰ νὰ ντρουπιάσ’ τοὺς
ἄντρις, ἔβγαλε διαταγὴ νὰ φορέσουν τὰ μαντήλια τοῦν γυνικῶν οἱ ἄντρις καὶ τοῦν ἀντρῶν

C. Nikolaides, La Macédoine, p. 227. Variants of the spell and of the Nereid tale, which feature witches
and other minor deities of nature, are also attested in Thessaly and in the Ionian Islands: e. g., cf. G. K.
Spyridakis, Συμβολή, p. 409, n. 6.
69 N. Politis, Παραδόσεις Β’, Athens 1904, p. 640, n. 8.
70 The Thessalian version is provided because already attested on paper by N. Politis, Παραδόσεις A´, Athens
1904, p. 6, n. 8. Karaghounides is the name of the inhabitants of Eastern Thessaly.
68
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τοῖς πιρικεφαλαίις οἱ γ’ναῖκις. Κι’ ἀποὺ τοὺν κιρὸ ἰκείνου φοροῦν οἱ Καραγκούνηδες
μαῦρα μαντήλια ᾽ς τοὺ κιφάλι, κ’ οἱ γ’ναῖκις τουν φοροῦν πιρικιφαλαίις.
Long ago King Alexander kept his troops at a military post under Pharsala. The
Thessalians who were with him cowered when the moment of the fight came; so they
abandoned him and fled away. Thus their women, who were bringing water to the army,
after seeing the men flee away, grabbed their weapons, stood there (in front of the enemy),
battled and won.
In order to honour their intrepidity and to shame the men, Alexander ordered that the
men would wear the women᾽s kerchiefs and the women the men᾽s helmets.
Since antiquity, the attention Alexander devoted to his attire has been a matter of interest:
Ephippus of Olynthus says that the Macedonian used to don sacred vestments during his
banquets (e.g. clothing and horns of Ammon), adopted the guise of Artemis or Hermes
while driving his chariot, and wore Hermes’ sandals and petasus71 when spending time
with his friends72. During battles Alexander wore a κράνος (helmet), which, for example,
protected his head from the unexpected severe blow of Roisaces’ sword in battle at the
Granicus River, as Diodorus73, Plutarch74, and Arrian75 attest in their accounts. In particular,
at chapter 16. 4 of the Life of Alexander Plutarch states that Alexander was notable for his
light shield and his helmet’s crest (τοῦ κράνους τῇ χαίτῃ), on both sides of which there was
fixed a plume admirable for size and whiteness (ἑκατέρωθεν εἱστήκει πτερὸν λευκότητι καὶ
μεγέθει θαυμαστόν). This image of the Macedonian hero with his impressive helmet
adorned with plumage and a high crest has surely left a mark in the Alexander-reception
during the period of the Hellenic Revolution against the Ottoman rule (1821-1832). A fine
example of the use of Alexander III with the aim of inspiring the awakening of patriotic
consciousness in the Greeks is Rigas Pherraios’ portrait of the Macedonian conqueror in
his Pamphlet (1797), in which the helmet with a crest is clearly visible. Alexander and his
symbolic helmet played an important role in the Greek Struggle for Macedonia (19041908) too, as demonstrated by N. Engonopoulos’ famous painting entitled The two
Macedonians: Alexander the Great and Pavlos Melas (1977), where the brave heroes are
standing alongside each other. A stylised Alexander – recognisable only by the tall red crest
of his helmet – is depicted with his left arm on Melas’ shoulder in a friendly gesture, almost
creating a bridge between ancient and modern battles for freedom, between the fight against
the Persians and the one against the Ottoman Empire.
Although the role of women in war is rarely displayed and often overshadowed by that
of men, we can assume that with this folk tradition the inhabitants of Pharsala, Sophades,
71

The petasus was a wide-brimmed hat with a conical crown worn in Ancient Greece; the one worn by men
had a low crown, while that worn by women a tall one.
72 Ephippus, FGrH 126, F5 (= Ath. XII. 53, pp. 537E-538B).
73 D. S. XVII. 20. 6.
74 Plu. Alex. 16. 4.
75 Arr. An. I. 15. 7-8.
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and Roumlouki wanted to praise their women for their endurance in crucial moments of
the forging of the Hellenic Nation. A precedent to this tradition is attested by Plutarch in
his account of the war between Sparta and Argos in 494 BC76:
[245D] When Cleomenes, king of the Spartans killed many [Argives] (but not as many
as 7,777, as some people fabulously say) and marched up against the city, divine resolution
and courage made the young women resist the enemy on behalf of their fatherland (ὁρμὴ
καὶ τόλμα δαιμόνιος παρέστη ταῖς ἀκμαζούσαις τῶν γυναικῶν ἀμύνεσθαι τοὺς πολεμίους
ὑπὲρ τῆς πατρίδος). Under Telesilla’s leadership, they took the weapons and surrounded
the walls standing alongside the battlements (ἡγουμένης δὲ τῆς Τελεσίλλης ὅπλα
λαμβάνουσαι καὶ παρ’ἔπαλξιν ἱστάμεναι κύκλῳ τὰ τείχη περιέστεψαν).
[245E] […] Some say that this fight was on the seventh day of the month; others that
it was on the first day of the month, which is now called the fourth, but was anciently called
Hermaeus by the Argives. On this day, even now, they perform the Hybristika, a festival in
which women clothe themselves with men’s coats and cloaks, [245F] whereas the men put
on women’s veils and headdresses (καθ’ἣν μέχρι νῦν τὰ Ὑβριστικὰ τελοῦσι, γυναῖκας μὲν
ἀνδρείοις χιτῶσι καὶ χλαμύσιν, [245F] ἄνδρας δὲ πέπλοις γυναικῶν καὶ καλύπτραις
ἀμφιεννύντες).
The Macedonian and Thessalian traditions are based on the ancient Argive story, since the
two key motifs of the plot are the same: the women defend their country and clothing
customs are reversed in order to commemorate and honour the women’s courage.
A variant is also known in Velvento (Pieria), where women say that they wear the
γκιβιζί (ghivizi), their traditional red silk foulard, to commemorate a war around
Palaiokastro in which men fled away and women took over the fight, eventually defeating
the enemy. The king of Velvento is anonymous, but the plot remains similar to the
Karaghounisses’ tradition in all its basic elements77.
2.1 Aetiologico-Mythological traditions
The following Macedonian folk accounts explain the origin of tornados through a modern
reception of the mythological Νύμφαι (Nymphs).
As discussed above, the Alexander Romance introduced the Nereids and the Mermaids
into Alexander-folklore, where they took on the role of sisters, mothers78 or fiancées79; they
surely are the queen of the Hellenic mindset, for they represent a link between the modern
76

Plu. Mulierum Virtutes 4 (= Mor. 245C-245F); cf. Hdt. VI. 77-82; Paus. II. 20. 8-10. A similar story
featuring women at war is described by Aeneas Tacticus, Poliorcetica XL. 4-5.
77 N. Politis, Παραδόσεις B´, p. 640, n. 8.
78 See N. Politis, Λαογραφικὰ Σύμμεικτα Γ’, Athens 1931, p. 224; G. K. Spyridakis, Συμβολή, p. 406: a folk
tale from Eastern Thrace (modern province of Edirne, Turkey) portrays Alexander’s mother, named Φώκια
(Seal), causing tornados and whirlpools in the sea.
79 See the Macedonian aetiologico-mythological tradition Ὁ βασιλιάς Ἀλέξανδρος κ’ οἱ Νεράϊδες below.
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and the ancient mythological world. In fact, modern Nereids remind us of the ancient
Nymphs, minor goddesses presiding over various natural phenomena and taking care of the
flora and fauna of their domain. Classified into different families according to their duties
and characteristics, the fifty nymphs of the sea, called Ἁλίαι / Ἁλιάδες (Haliad Nymphs) or
Nereids, were depicted as beautiful maidens riding on sea-horses, dolphins, or seamonsters, very similar to mermaids. Furthermore, Lady Kalo’s substitution for the
mythological Thetis, the mother of Achilles and Alexander’s ‘ancestor’, gives an additional
spin to the multi-layered tradition in Macedon, developed through a continuous process of
adaptation of ancient and new material by the Greeks.
In Macedonian folklore, Nereids keep their mythological power over the natural world,
for they are believed to bring tornados and hurricanes. People can calm their wrath only by
whispering three times ‘Μέλι γάλα∙ κα`π´ ἀπ’ ἐδῶ πέρασεν ὁ Βασιλεὺς Ἀλέξανδρος∙ ζῇ
καὶ βασιλεύει (Honey and milk! From here too King Alexander has passed; he lives and
reigns)’ or ‘Στὴν ψυχὴ τοῦ βασιλέως τοῦ Ἀλέξανδρου, κακὸ μή μου κάμετε! (For the soul
of King Alexander, do not harm me!)’80. Variants of these two Macedonian spells, often
embedded in ‘Nereid-type’ tales, are told also in other Greek regions and on the islands81.
Sometimes the spell is uttered in shorter forms, but the fortune and the persistence of the
Nymphs-motif surely give evidence of the Greeks’ attachment to their superstitions; core
characteristics of these spells are the mention of King Alexander and / or the pair honeyand-milk, which probably refers to a real offering that used to be made to the Nereids in
order to ‘mellow’ their bad temper.
In a Macedonian tradition attested in the Western part of the region82, Alexander the
Great guards the water of immortality from his sisters, who are described as three witches
(στρίγγλες)83. Once, during his absence, they steal and drink the precious water. When the
Macedonian understands what his sisters have done, he is seized by anger and kills them.
Afterwards he incinerates them and throws their ashes in the air. This tradition projects
the (unusual in Hellenic folklore) image of a choleric and resentful Alexander, which offers
the pretext to the introduction of the folk aetiology: tornados in Western Macedon are said
to be caused by the ashes of the three witches. As solid evidence in favour of the presence
of the three sisters in the air, people say that these violent meteorological phenomena cease
only when someone shouts: ‘Ζεῖ ἀκόμη ὁ Μέγας Αλέξανδρος, τὸ ἄτι του καὶ τὸ σπαθί του
(Alexander the Great is still alive, his steed and his sword too)’.

C. Nikolaides, La Macédoine, p. 227; N. Politis, Λαογραφικὰ Σύμμεικτα Γ’, pp. 54-59. S. Kyriakidis, ΕΛ,
pp. 194-196.
81 See G. K. Spyridakis, Συμβολή, pp. 404-414. Specifically, cf. p. 409, n. 7: in a tradition from Kastoria
Alexander’s sisters are called the Μελιτένιες (Melitenies, ‘made of honey’) and are deities dwelling in the
country-side close to crossroads and dells.
82 G. K. Spyridakis, Συμβολή, p. 408, n. 5.
83 Cf. the folk tale Oi Stringles from Paxoi: I. Silvanos, ‘Λαογραφικὰ Σύλλεκτα ἐξ Ἀργυράδων Κερκύρας’,
Λαογραφία. Δελτίον τῆς Ἑλληνικῆς Λαογραφικῆς Ἑταιρείας, vol. 10, Thessaloniki 1929, p. 151, n. 9. For the
Stringles in ancient mythology and modern folklore, see Ν. Politis, Mελέτη ἐπὶ τοῦ βίου τῶν Νεωτέρων
Ἑλλήνων. Vol. Α’: Νεοελληνικὴ Μυθολογία, Athens 1871, pp. 172-181; S. Kyriakidis, ΕΛ, p. 200.
80
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The enraged Alexander of this tradition is a more human figure than the heroic king of
the folk tales, with good qualities but also with flaws. Similarly, in another Macedonian
tradition, entitled Ὁ βασιλιάς Ἀλέξανδρος κ’ οἱ Νεράϊδες (King Alexander and the
Nereids)84, Alexander is a failed hero: due to his irascibility he loses his realm and power.
This time, the (usually wicked) Nereids play the role of the good characters of the story,
and they hold no grudge against Alexander for his excessive anger at them. Because of
their generosity, people pray them to stop tornados, which the Nereids immediately
dissolve as soon as they hear that Alexander is still alive.
Conclusions
In this study on Hellenic folklore, my main focus has been the understanding of the use of
the historical persona of Alexander III in Macedonian traditions. The survey includes:
- Seven geographical traditions, in which natural environmental features or buildings
are ascribed to Alexander and to his horse Bucephalus. Macedon, being Alexander’s
motherland, holds the majority of these traditions, but similar attributions are found in
Thessaly, Schinoussa, Zante, Crete, and at Cape Sounion, where the temple of Poseidon is
said to be the Macedonian’s palace.
- Two geographico-aetiological traditions, representing Alexander taking active part in
the reshaping of the land, with a show of gigantic strength (the Rocks from Serres) or of
building skills (the tower of Aghios Basileios). The former account reminds us of the
Cyclopic walls built in Mycenae and Tiryns in the second half of the second millennium
BC, whereas the latter is the folk reworking of the ancient reception of Alexander as
strenuous builder and city-founder.
- One aetiological tradition from Roumlouki, a variant of which is attested in Pieria and
one in Thessaly. The motif of the brave women fighting for their country is ancient and it
finds its literary archetype in Plutarch’s Moralia.
- Two aetiologico-mythological traditions about the Nereids, a prolific motif in modern
folklore, with tales and spells attested throughout the Greek-speaking world.
The geographical distribution of the Macedonian Alexander-traditions here studied
runs across the entire Northern Greek region, with some accounts attested in a single area
(Western, Central, or Eastern Macedon) and other widely popular in different Macedonian
villages.
The themes treated draw upon ancient mythology (Nereids, giants), history
(Alexander’s political agenda and minting policy), and Pseudo-Callisthenes’ Romance
(Kale, the water of life); via Alexander they are all put into dialogue with the present.
Alexander is transformed into a king living in the countryside, into a national hero, or into
a mythological giant; however, he is also a more human figure, not errorless but liable for
violent actions and capable of repentance. Concluding, the great conqueror is charged with
G. K. Spyridakis, Συμβολή, p. 409, n. 6. In this tradition, one of the Nereids is presented as Alexander’s
fiancée.
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characteristics, symbols, and ideologies belonging to later historical periods and
experiences of the Greek ethnos; thus, he has a unique role in the Macedonian mindset: he
is both the recipient and the bearer of the Greeks’ cultural identity, who will teach the
values of the past to future generations85.

85

Cf. C. Nikolaidis, La question Macedoniene, p. 230: no other hero has personified so much the spirit of
the Hellenic people, especially for the inhabitants of the country-side, the hills, and the islands. To the Greeks,
notwithstanding his conquests until India, Alexander has remained a ‘Macedonian King’.
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Alexander the Great in Macedonian folk traditions
Summary.
This paper focuses on the figure of Alexander the Great in a set of Macedonian folk
traditions circulating in Northern Greece in the nineteenth and twentieth centuries. The
Macedonian Alexander-folk traditions represent a peculiar set among the other Hellenic
folk accounts, because they convey chiefly the idea of familiarity with the hero, who seems
to be still living and influencing the people’s everyday life. This bond – almost a mutual
ownership between Alexander and the Macedonians – is in fact constantly highlighted by
the choice of the themes treated, such as the attribution of monuments to the great
conqueror and the use of his historical and mythical persona to explain local customs,
features of the landscape, or toponyms.
Moreover, (pseudo-)aetiologies, etymologies, and / or descriptions of facts of local
interest populate these narratives which, according to their content and purpose, are here
grouped into two main categories, geographical and aetiological, and into two
subcategories, geographico-aetiological and aetiologico-mythological.
The aim here is confined to the discussion, the categorisation, and the translation into
English of the Macedonian Alexander-traditions; I hope that this paper will make this
notable and lively material accessible to a wider public and help the preservation of its
memory.

17

18

Guendalina Daniela Maria Taietti

Ο Μέγας Αλέξανδρος στις Μακεδονικές Παραδόσεις
Περίληψη.
Η μελέτη πραγματεύεται την εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε μια συλλογή
Μακεδονικών λαϊκών παραδόσεων που απαντώνται στη Βόρεια Ελλάδα κατά τον 19ο και
τον 20ό αιώνα. Ανάμεσα στις Ελληνικές λαϊκές αφηγήσεις, οι Μακεδονικές παραδόσεις
περί του Μεγάλου Αλεξάνδρου αποτελούν ένα ιδιόμορφο σύνολο, επειδή μεταφέρουν μια
ιδιαίτερη οικειότητα με τον ήρωα, ο οποίος φαίνεται να ζει και να επηρεάζει ακόμη την
καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Αυτός ο δεσμός – σχεδόν μια ‘αμοιβαία ιδιοκτησία’ –
μεταξύ του Αλεξάνδρου και των Μακεδόνων, τονίζεται από την επιλογή των θεμάτων που
διεξάγονται στις εν λόγω παραδόσεις, όπως η απόδοση μνημείων στο μεγάλο κατακτητή,
ή η χρήση του ιστορικού και του μυθικού του προσώπου για να εξηγούνται τοπικά έθιμα,
στοιχεία του τοπίου, ή τοπωνύμια.
Επιπλέον, (ψευδο-)αιτιολογίες, ετυμολογίες, ή περιγραφές γεγονότων τοπικού
ενδιαφέροντος αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών των αφηγήσεων που,
σύμφωνα με το περιεχόμενο και το σκοπό τους, ομαδοποιούνται εδώ σε δύο κύριες
κατηγορίες, τη γεωγραφική και την αιτιολογική, και σε δύο υποκατηγορίες, τη
γεωγραφική-αιτιολογική και την αιτιολογική-μυθολογική.
Ο στόχος αυτής της μελέτης περιορίζεται στο σχολιασμό, την κατηγοριοποίηση και
την μετάφραση στα Αγγλικά των συγκεντρωμένων Μακεδονικών παραδόσεων περί του
Μεγάλου Αλεξάνδρου, με την ελπίδα πως αυτή η έρευνα θα βοηθήσει στη διάδοση αυτού
του πολύτιμου και ζωντανού υλικού προς ένα ευρύτερο κοινό και στη διατήρηση της
μνήμης του.

Αγνή Κολιαδήμου
Εγκατάσταση προσφύγων στην πόλη της Έδεσσας (1912-1920)

Η περίοδος των Βαλκανικών και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου προκάλεσε
σημαντικές πληθυσμιακές ανακατατάξεις στα εδάφη της Μακεδονίας και της Θράκης που ως
το 1913 κατείχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η κατάληψη και η διανομή των εδαφών αυτών
μεταξύ των νικητών, Ελλήνων, Σέρβων και Βουλγάρων, η ανακατάληψη τμήματος της
Θράκης από τους Οθωμανούς κατά το Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο και η παγίωση των
συνόρων με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου (28 Ιουλίου/ 10 Αυγούστου 1913) προκάλεσαν
τη μετακίνηση μουσουλμανικών, βουλγαρικών και ελληνικών πληθυσμών, οι οποίοι είτε
επειδή εκδιώχθηκαν είτε υπό το φόβο ακροτήτων αναζήτησαν καταφύγιο στα εδάφη της
χώρας με την οποία αισθάνονταν εθνική συγγένεια.
Η πόλη της Έδεσσας δεν αποτέλεσε εξαίρεση στον κανόνα αυτόν. Ήδη κατά τη διάρκεια
του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, λίγο πριν αλλά και μετά την κατάληψή της από τον
ελληνικό στρατό στις 18 Οκτωβρίου 1912, αρκετοί από τους Μουσουλμάνους κατοίκους της
άρχισαν να την εγκαταλείπουν. Για τον ακριβή αριθμό όσων μετανάστευσαν δεν υπάρχουν
ασφαλή στοιχεία, λόγω της έλλειψης αξιόπιστων στατιστικών. Tούρκοι, Έλληνες και
Βούλγαροι παρουσίαζαν διαφορετικά πληθυσμιακά δεδομένα με κίνητρο να προπαγανδίσουν
τις εθνικές αξιώσεις τους. Τελικά, ως μέτρο σύγκρισης επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν η
τουρκική στατιστική του 19041 που προκρίθηκε ως πιο αξιόπιστη από τις αντίστοιχες
βουλγαρικές της εποχής2 και η πρώτη ελληνική στατιστική μετά την ενσωμάτωση της
περιοχής στην Ελλάδα, την οποία είχε αποστείλει στη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας (ΓΔΜ)
το 1913 η νεοσύστατη τότε υποδιοίκηση Έδεσσας3. Σύμφωνα με τα δεδομένα των δύο αυτών
στατιστικών φαίνεται ότι σχεδόν το ένα τέταρτο των Μουσουλμάνων κατοίκων της πόλης
την είχε εγκαταλείψει κατά τη διάρκεια του 1913. Αντίθετα, εξαιρετικά μικρός πρέπει να
ήταν ο αριθμός των Βουλγαριζόντων Σλαβοφώνων που έφυγαν από την Έδεσσα (βλ. Πίνακα
1).
Για την καταγραφή των προσφυγικών ρευμάτων που προκάλεσαν οι Βαλκανικοί
Πόλεμοι πολύτιμες πληροφορίες αντλήθηκαν από τα Δελτία Κινήσεως και τα Δελτία
Περιθάλψεως Προσφύγων και Θυμάτων Πολέμου που συντάσσονταν καθημερινά από το
Γραφείο Εργασίας της ΓΔΜ από τον Ιούλιο του 1913 ως το Φεβρουάριο του 1914. Η
σύνταξη των δελτίων αυτών, που καθιερώθηκε με εντολή του τότε Γενικού Διοικητή

1 Για τα στοιχεία της τουρκικής στατιστικής του Χιλμή Πασά, βλ. Α. Χαλκιόπουλος, Μακεδονία. Εθνολογική
στατιστική βιλαετίων Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου, Αθήναι 1910, σ. 22-35.
2 Οι βουλγαρικές στατιστικές των Βασίλι Κάντσωφ (Vasil Kancov) του 1900 και του Ντίμιταρ Μπράνκωφ (D.
M. Brancoff) του 1905 κρίθηκαν ως αναξιόπιστες, γιατί η πρώτη θεωρούσε όλους τους Χριστιανούς ως
Βουλγάρους (7.000 συνολικά) ενώ η δεύτερη ανέβαζε τον αριθμό των Βουλγάρων σε 9.880 σε σύνολο 10.300
κατοίκων, από τους οποίους θεωρεί Πατριαρχικούς Γραικομάνους τους 6.280, αποσιωπώντας ταυτόχρονα την
παρουσία των Οθωμανών, βλ. B. Ι. Kancov, Makedonija. Etnografija I statistika, [Μακεδονία. Εθνογραφία και
Στατιστική], Sofija 19962, σ. 146-153 και 269-271· D. M. Brancoff, La Macédoine et sa population chrétienne,
Paris 1905, σ. 102-103, 190-191 και 194-195.
3 Για την ελληνική στατιστική που διενεργήθηκε με εντολή της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας, βλ. Ιστορικό
Αρχείο Μακεδονίας [στο εξής: ΙΑΜ]/ Γενική Διοίκηση Μακεδονίας [στο εξής: ΓΔΜ]/ Φ.52, «Επαρχία Βοδενών.
Πίναξ Α΄. Εθνολογική στατιστική του πληθυσμού των κατοίκων». ΙΑΜ/ΓΔΜ/Φ. 53/Υπ.2, «Πίναξ στατιστικής του
πληθυσμού της επαρχίας Βοδενών» (1913).
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Μακεδονίας Στέφανου Δραγούμη4, παρέχει μια σαφή εικόνα για τα κέντρα υποδοχής και
περίθαλψης προσφύγων που υπήρχαν στη Μακεδονία και τον αριθμό των προσφύγων,
Ελλήνων και αλλοεθνών, που έτυχαν περίθαλψης από τις ελληνικές αρχές. Στα δελτία αυτά
δεν καταγράφεται κανείς Εδεσσαίος, Μουσουλμάνος ή σλαβόφωνος, περιθαλπόμενος στα
κέντρα υποδοχής και περίθαλψης της ελληνικής Μακεδονίας. Φαίνεται ότι οι Μουσουλμάνοι
που εγκατέλειψαν την πόλη δεν έτυχαν περίθαλψης ή μετακινήθηκαν με δικά τους έξοδα, ενώ
για τους Σλαβοφώνους που πιθανότατα μετέβησαν στη Βουλγαρία δεν υπάρχουν απογραφικά
στοιχεία από τη γείτονα χώρα.
Η πόλη της Έδεσσας δεν αποτέλεσε κέντρο υποδοχής και περίθαλψης προσφύγων κατά
τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων, όπως συνέβη με τη Θεσσαλονίκη, τη Δοϊράνη, το
Κιλκίς, τη Βυρώνεια. Ωστόσο, μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Βουκουρεστίου και την
εκχώρησή των εστιών τους στο νεοσύστατο κράτος Σέρβων, Σλοβένων και Κροατών5, άρχισε
η μετανάστευση προς την πόλη της Έδεσσας Ελληνοβλάχων από την περιοχή του
Μοναστηρίου6 και του Κρουσόβου, εξαιτίας της πίεσης από την πολιτική εκσερβισμού την
οποία είχε αρχίσει να εφαρμόζει το γειτονικό κράτος7. Οι πρόσφυγες αυτοί δεν δέχτηκαν
κάποια περίθαλψη και γι’ αυτό δεν περιλαμβάνονταν στα Δελτία Κινήσεως Προσφύγων. Να
σημειωθεί εδώ ότι στην Έδεσσα κατοικούσαν ήδη αρκετές οικογένειες Ελληνοβλάχων της
Βορειοδυτικής Μακεδονίας, κάποιες από τις οποίες είχαν εγκατασταθεί στην πόλη από τα
τέλη του 19ου αιώνα. Οι Βλαχόφωνοι αυτοί πληθυσμοί, με καταγωγή από το Νυμφαίο, την
Κλεισούρα, το Μοναστήρι, το Κρούσοβο, το Μεγάροβο, το Τύρνοβο και μετά το 1905 από
τα Καλύβια της Ράντοβας8, ανέρχονταν, σύμφωνα με τη στατιστική που είχε διενεργήσει το
1913 η υποδιοίκηση Έδεσσας, σε 273 άτομα με ιδιαίτερα θετική παρουσία στην πόλη9.
Αρκετοί από αυτούς είχαν αναδειχθεί σε ισχυρούς τοπικούς παράγοντες και
δραστηριοποιούνταν ως χρυσοχόοι, ράφτες, βιομήχανοι νηματουργίας, εμποροβιοτέχνες, ενώ
όσοι είχαν κατεβεί στην πόλη από τα Καλύβια Ράντοβας (Κορυφής), που ήταν και οι
περισσότεροι, ασχολούνταν κατά κανόνα με το εμπόριο κτηνοτροφικών προϊόντων.
Σημαντικές οικογένειες Βλάχων που είχαν εγκατασταθεί στην Έδεσσα πριν τους
Βαλκανικούς Πολέμους ήταν του μεγαλεμπόρου Κωνσταντίνου Δώδου και του οδοντιάτρου
Γεωργίου Μιχαηλίδη από το Μοναστήρι10. Επίσης, μορφωμένοι Βλάχοι είχαν αναλάβει κατά
καιρούς νευραλγικές θέσεις, όπως ο καθηγητής φυσικομαθηματικών Γεώργιος Κίζας από το
Μοναστήρι που για μικρό χρονικό διάστημα το 1920 είχε διατελέσει γυμνασιαρχών στο

4 Ο Στ. Δραγούμης διετέλεσε Γενικός Διοικητής Μακεδονίας από τις 18 Ιουνίου ως τις 23 Σεπτεμβρίου 1913.
Παραιτήθηκε λόγω διαφωνίας με τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
5 Λ. Χασιώτης, «Προσφυγικές ομάδες και εξωτερική πολιτική: Η περίπτωση των Βορειομακεδόνων», Β. Κ.
Γούναρης - Ι. Δ. Μιχαηλίδης (επιμ.), Πρόσφυγες στα Βαλκάνια. Μνήμη και ενσωμάτωση, Αθήνα 2004, σ. 215-220.
Για τον περιορισμένο αριθμό Βορειομακεδόνων μεταναστών που έφθασαν στην Ελλάδα από τα μέσα του 1913
και μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους, βλ. Λ. Χασιώτης, Ελληνοσερβικές σχέσεις 1913-1918. Συμμαχικές
προτεραιότητες και πολιτικές αντιπαλότητες, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 341.
6 Α. Ι. Κουκούδης, Οι Μητροπόλεις και η Διασπορά των Βλάχων, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 475.
7 Λ. Χασιώτης, Ελληνοσερβικές σχέσεις, σ. 314-321.
8 Οι Βλάχοι των Καλυβιών Ράντοβας της Αλμωπίας κατάγονταν από τη Γράμμουστα της Πίνδου, βλ. Α. Ι.
Κουκούδης, Οι Βεργιάνοι Βλάχοι και οι Αρβανιτόβλαχοι της Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 391397.
9 Για τη μετανάστευση Βλαχοφώνων από τη βορειοδυτική Μακεδονία στην Έδεσσα στα τέλη του 19ου αιώνα,
αλλά και οικογενειών από τα Καλύβια Ράντοβας μετά το 1905, βλ. Α. Ι. Κουκούδης, Βεργιάνοι Βλάχοι, σ. 404410.
10 Ο Μιχαηλίδης είχε οδοντιατρική κλινική στην πόλη, βλ. Ἔδεσσα, αρ. φ. 28(6), 29 Μαρτίου 1920, σ. 6.
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γυμνάσιο Έδεσσας και ο δάσκαλος Γεώργιος Ζωγράφος από το Κρούσοβο που εργάστηκε σε
σχολείο της Έδεσσας11.
Οργανωμένα, με μέριμνα της ειδικής επιτροπής για την εγκατάσταση των προσφύγων
που είχε συγκροτήσει ο Στ. Δραγούμης στη Θεσσαλονίκη, στάλθηκαν στην Έδεσσα από τον
Αύγουστο ως το Νοέμβριο του 1913 πρόσφυγες από το Σουφλί της Δυτικής Θράκης, το
Μελένικο της βουλγαροκρατούμενης Μακεδονίας και το Αλεπλή της Ανατολικής Θράκης 12.
Για την υποδοχή των προσφύγων αυτών είχε συσταθεί στην Έδεσσα μια τοπική υποεπιτροπή
που είχε ως σκοπό να μεριμνήσει για την περίθαλψη και τακτοποίησή τους στην περιοχή.
Επικεφαλής ως υπάλληλος εγκατάστασης είχε τεθεί, σύμφωνα με τα Δελτία Περιθάλψεως
Θυμάτων Πολέμου, κάποιος Παναγιωτίδης13.
Οι Σουφλιώτες πρόσφυγες, που έστειλε στην Έδεσσα η επιτροπή της ΓΔΜ από τη
Θεσσαλονίκη όπου είχαν καταφύγει, είχαν κατά κανόνα εγκαταλείψει την πατρίδα τους μετά
την παραχώρηση της περιοχής στους Βουλγάρους με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου 14.
Σύμφωνα με τα Δελτία Κινήσεως Προσφύγων και τα Δελτία της Υπηρεσίας Περιθάλψεως
Θυμάτων Πολέμου στάλθηκαν στις 23 Αυγούστου του 1913 από τη Θεσσαλονίκη στην
Έδεσσα 26 άνδρες από το Σουφλί, πρόσφυγες και φυγόστρατοι15. Σε αυτούς προστέθηκαν
στις 30 Αυγούστου και άλλοι 58 άνδρες πάλι από το Σουφλί και τα γειτονικά σε αυτό
χωριά16. Για την πρώτη ομάδα των προσφύγων τα δελτία ανέφεραν ότι ασκούσαν διάφορα
επαγγέλματα και ότι είχαν έρθει μόνο με λίγα οικιακά σκεύη, ενώ για τη δεύτερη ότι ήταν
γεωργοί που μετέφεραν μαζί τους αροτριώντα ζώα και υποζύγια με σκοπό, εντός του
επόμενου μήνα, να φέρουν από την πατρίδα και τις οικογένειές τους17. Οι Σουφλιώτες που
εγκατέλειψαν τη γενέτειρά τους αυξήθηκαν σημαντικά μετά την υπογραφή της Συνθήκης της
Κωνσταντινούπολης μεταξύ Οθωμανών και Βουλγάρων (16/29 Σεπτεμβρίου 1913) με την
οποία παραχωρούνταν η περιοχή του Σουφλίου στη Βουλγαρία. Όπως αναφέρεται
χαρακτηριστικά, από τους 11.000 κατοίκους του Σουφλίου παρέμειναν στην πόλη μετά τη
λεηλασία της από τους Βουλγάρους μόλις 1.00018. Στους περιθαλπόμενους Σουφλιώτες που
βρίσκονταν ήδη στην Έδεσσα προστέθηκε, ως τις 3 Οκτωβρίου, μια νέα ομάδα από άλλους

11 Ἔδεσσα,

αρ. φ. 26(3), 15 Φεβρουαρίου 1919, σ. 1.
Αρχείο Στέφανου Δραγούμη [στο εξής: ΑΣτΔ]/Φ.117.2, «Υπουργείον Εσωτερικών, ΓΔΜ, Δελτίον του
Γραφείου Εργασίας Μακεδονίας έτους 1914, Θεσσαλονίκη χ.χ.· ΑΣτΔ/Φ.117.2, «Ρεύματα λαών και εποικήσεις εν
Μακεδονία κατά τους δύο πολέμους. Σημείωμα 3ης Ιουλίου 1913 περιθάλψεως παθόντων προσφύγων»,
Θεσσαλονίκη χ.χ., σ. 3-4· ΑΣτΔ/Φ.117.2, «Σημείωμα 31ης Δεκεμβρίου 1913 κινήσεως, περιθάλψεως και
εγκαταστάσεως προσφύγων», σ. 18-19.
13 ΑΣτΔ/Φ.117.2, «Ρεύματα λαών», σ. 3-4· ΑΣτΔ/Φ.117.2, «Σημείωμα 31ης Δεκεμβρίου 1913», σ. 18-19·
ΑΣτΔ/Φ.117.1, «ΓΔΜ, Διεύθυνσις Εσωτερικής Διοικήσεως, Γραφείον Εργασίας [στο εξής: ΓΕ], Δελτίον
Περιθάλψεως Θυμάτων Πολέμου [στο εξής: ΔΠΘΠ], Δελτίον της 16ης Αυγούστου 1913».
14 Το Σουφλί υπαγόταν στον καζά Σουφλίου του σαντζακιού Δεδέαγατς του βιλαετιού Αδριανούπολης, βλ. Στ.
Β. Ψάλτου, Η Θράκη και η δύναμις του εν αυτή ελληνικού στοιχείου. Α΄ Στατιστικαί περί του ελληνικού πληθυσμού
πληροφορίαι, Αθήνα 1919 (ανατύπωση Αθήνα 1997), σ. 356.
15 ΑΣτΔ/Φ.117.1, «ΓΔΜ, ΓΕ, Δελτίον Περιθάλψεως Προσφύγων [στο εξής: ΔΠΠ], Κίνησις προσφύγων της
23ης Αυγούστου 1913, Θεσσαλονίκη 23 Αυγούστου 1913».
16 ΑΣτΔ/Φ.117.1, «ΓΔΜ, ΓΕ, Πρόχειρος κατάστασις εμφαίνουσα τις εγκαταστάσεις των προσφύγων μέχρι 3
Σεπτεμβρίου 1913».
17 ΑΣτΔ/Φ.117.1, «ΓΔΜ, ΓΕ, Πρόχειρος κατάστασις εμφαίνουσα τις εγκαταστάσεις των προσφύγων μέχρι 3
Σεπτεμβρίου 1913».
18 Μ. Πατέλης, Σουφλίου Εγκώμιον, Ξάνθη 2000.
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59 συντοπίτες τους που είχαν μετακινηθεί από τη Θεσσαλονίκη και είχαν ήδη βρει εργασία
στην Έδεσσα19.
Επίσης, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του 1913 μεταφέρθηκαν
σιδηροδρομικά στην Έδεσσα, μέσω Θεσσαλονίκης συνολικά 37 άτομα από το Μελένικο που,
αν και είχε καταληφθεί από τον ελληνικό στρατό στις 30 Ιουνίου 1913, είχε παραχωρηθεί με
τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου στους Βουλγάρους. Μετά την εκκένωσή του από τους
κατοίκους του στις αρχές Αυγούστου20, μεταφέρθηκαν στην Έδεσσα μέσω Θεσσαλονίκης
οκτώ άτομα στις 3 και ένα στις 5 Σεπτεμβρίου21, ενώ στις 14 του ίδιου μήνα στάλθηκαν στην
Έδεσσα άλλες επτά οικογένειες Μελενικιωτών (28 άτομα)22. Λίγο αργότερα στις 16
Νοεμβρίου αυξήθηκε ο αριθμός των περιθαλπόμενων Θρακιωτών που τοποθετήθηκαν στην
Έδεσσα σε 176 με την προσθήκη 42 προσφύγων από το Αλεπλή του καζά Λουλέ Μπουργκάς
της τουρκοκρατούμενης Ανατολικής Θράκης23 που στάλθηκαν και αυτοί από το κέντρο
περίθαλψης Θεσσαλονίκης24. Συνολικά, με βάση τα επίσημα στοιχεία, ως τον Φεβρουάριο
του 1914 είχαν εγκατασταθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 171 άτομα (περίπου 40 οικογένειες)
στην περιφέρεια Έδεσσας με καταγωγή από το Σουφλί, από άλλα μέρη της Θράκης και το
Μελένικο (βλ. Πίνακα 2)25.
Οι περιθαλπόμενοι πρόσφυγες που στάλθηκαν στην Έδεσσα κατά τη διάρκεια και μετά
τους Βαλκανικούς Πολέμους στεγάστηκαν σε κατάλληλα οικήματα και, χάρη στη
βιομηχανική ανάπτυξη της πόλης, απορροφήθηκαν από τα εδεσσαϊκά εργοστάσια26. Ιδιαίτερα
οι Σουφλιώτες πρέπει να τοποθετήθηκαν στην πόλη, επειδή προέρχονταν από σηροτροφική
περιοχή και θα μπορούσαν να ασχοληθούν με την καλλιέργεια του μεταξοσκώληκα και να
εργαστούν στα μεταξουργεία της. Είναι βέβαιο, όμως, ότι ο αριθμός των προσφύγων από το
Σουφλί οι οποίοι παρέμειναν ως την παλιννόστηση στην Έδεσσα ήταν μεγαλύτερος, αν
ληφθεί υπόψη ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες κατέγραφαν στις στατιστικές τους μόνο όσους είχαν
περιθάλψει και εγκαταστήσει οι ίδιες, χωρίς σε αυτούς να συμπεριλαμβάνονται οι μη
εγκατεστημένοι και όσοι είχαν μετακινηθεί και παραμείνει στην πόλη με δικά τους μέσα και
ΑΣτΔ/Φ.117.2, «ΓΔΜ, ΓΕ, ΔΠΠ, Κίνησις προσφύγων της 31ης Οκτωβρίου 1913, Θεσσαλονίκη 31
Οκτωβρίου 1913».
20 Το Μελένικο είχε καταληφθεί από το βουλγαρικό στρατό κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού
Πολέμου, τον Οκτώβριο του 1912. Απελευθερώθηκε από τον ελληνικό στρατό στις 30 Ιουνίου του 1913, αλλά
παραχωρήθηκε με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου στη Βουλγαρία. Μετά την απόφαση αυτήν οι Έλληνες
κάτοικοί του εκκένωσαν την πόλη. Στις 5 Αυγούστου του 1913 αναχώρησαν 353 οικογένειες, οι περισσότερες από
τις οποίες εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Σιδηροκάστρου Σερρών, βλ. Ι. Μπάκας, Ο ελληνισμός και η
μητροπολιτική Περιφέρεια Μελενίκου, 1850-1912, Θεσσαλονίκη 2003 (ανέκδοτη διδακτορική διατριβή).
21 ΑΣτΔ/Φ.117.1, «ΓΔΜ, Κίνησις προσφύγων της 3ης Σεπτεμβρίου 1913 και 5ης Σεπτεμβρίου 1913».
22 ΑΣτΔ/Φ.117.1, «ΓΔΜ, ΓΕ, ΔΠΠ, Κίνησις προσφύγων της 14ης Σεπτεμβρίου 1913, Θεσσαλονίκη 14
Σεπτεμβρίου 1913».
23 Ανήκε στο σαντζάκι Σαράντα Εκκλησιών του βιλαετιού Αδριανούπολης, βλ. Στ. Ψάλτου, Η Θράκη, σ. 339.
Για το διωγμό από το Αλεπλή, βλ. Κ. Α. Βακαλόπουλος, Διωγμοί και γενοκτονία του Θρακικού Ελληνισμού. Ο
πρώτος ξεριζωμός (1908-1917), Θεσσαλονίκη 2007, σ. 243· Οικουμενικόν Πατριαρχείον, Μαύρη Βίβλος Διωγμών
και Μαρτυρίων του εν Τουρκία Ελληνισμού (1914-1918), Κωνσταντινούπολις 1919, σ. 7.
24 ΑΣτΔ/Φ.117.1, «ΓΔΜ, Κίνησις προσφύγων της 16ης Οκτωβρίου 1913»· ΑΣτΔ/Φ.117.2, «ΓΔΜ, Κίνησις
προσφύγων της 31ης Οκτωβρίου 1913»· ΑΣτΔ/Φ.117.2, «ΓΔΜ, Κίνησις προσφύγων της 16ης Νοεμβρίου 1913,
Θεσσαλονίκη 16 Νοεμβρίου 1913».
25 ΑΣτΔ/Φ.117.2, «Ρεύματα λαών», σ. 63. Για τις διακυμάνσεις των αριθμών των προσφύγων, βλ. «ΓΔΜ,
Δελτίο της 24ης Νοεμβρίου-2ας Δεκεμβρίου 1913»· ΑΣτΔ/Φ.117.2, «ΓΔΜ, Περίθαλψις θυμάτων πολέμουΕγκατάστασις, Δελτίον της 1ης Ιανουαρίου-6ης Φεβρουαρίου 1914».
26 ΑΣτΔ/Φ.116.2, «ΓΔΜ, Εγκατάστασις Βοδενών, χ.χ.», όπου αναφέρεται ότι, ως τις 26 Σεπτεμβρίου 1913,
είχαν στεγαστεί και βρει δουλειά στην Έδεσσα 112 άτομα.
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έξοδα. Οι Σουφλιώτες, περιθαλπόμενοι και μη, φαίνεται ότι αποδείχθηκαν ιδιαίτερα
ευπροσάρμοστοι στα νέα δεδομένα, σύμφωνα τουλάχιστον με δημοσίευμα της έγκριτης
τοπικής εφημερίδας της περιόδου αυτής, Ἔδεσσας, που τους χαρακτήριζε φιλοπρόοδους27.
Θετική για τους Σουφλιώτες ήταν και η άποψη του Επιμελητή Εποικισμού Θεσσαλονίκης
Αναστασίου Παπάζη σε έκθεση του οποίου χαρακτηρίζονταν «φύσει δραστήριοι, ἐργατικοί,
πάντες εὐποροῦν, εὐδοκιμήσαντες και ἐν τῇ γεωργία και ἐν τῷ εμπορίῳ»28.
Οι απηνείς διωγμοί που εξαπέλυσαν οι Τούρκοι εναντίον των πληθυσμών της
Ανατολικής Θράκης και των παραλίων της Μικράς Ασίας από την άνοιξη ως το φθινόπωρο
του 1914, χρησιμοποιώντας ως πρόφαση την ασφάλεια της χώρας, προκάλεσαν νέο κύμα
προσφύγων που είχε αντίκτυπο και στην πόλη της Έδεσσας29. Την περίθαλψη και
εγκατάσταση αυτού του προσφυγικού ρεύματος ανέλαβε η επταμελής Κεντρική Επιτροπή
προς Περίθαλψιν και Εγκατάστασιν των εν Μακεδονία Εποίκων Ομογενών που
συγκροτήθηκε, με απόφαση της κυβέρνησης Βενιζέλου, στις 24 Απριλίου 1914 στη
Θεσσαλονίκη, κύριο λιμάνι άφιξης των διωχθέντων. Πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ο
Μιλτιάδης Νεγρεπόντης, βουλευτής Αττικής με το Κόμμα των Φιλελευθέρων, ο διευθυντής
του Γραφείου Εργασίας της ΓΔΜ, κ. Λιβερίου, ο νομάρχης Θεσσαλονίκης Περικλής
Αργυρόπουλος, ο νομικός σύμβουλος της ΓΔΜ και από τις 29 Απριλίου διευθυντής του
τμήματος Εξωτερικών της ΓΔΜ κ. Κοσμίδης, ο διευθυντής δικαιοσύνης της ΓΔΜ και
εισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης Άθως Ρωμάνος, ο διευθυντής της Τράπεζας Ανατολής
Κλέων Χατζηλαζάρου και οι διευθυντές των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας και
της Τράπεζας Αθηνών στη Θεσσαλονίκη κ.κ. Δημαράς και Χρυσάφης, αντίστοιχα30.
Σύμφωνα με έκθεση της επιτροπής αυτής ως τις αρχές Ιουλίου του 1915 είχαν
τοποθετηθεί στην πόλη της Έδεσσας 23 οικογένειες (91 άτομα) Θρακιωτών και 12
οικογένειες (42 άτομα) Μικρασιατών. Οι περισσότεροι από τους Θρακιώτες πρέπει να
κατάγονταν σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε από την περιοχή της Αδριανούπολης. Οι
Μικρασιάτες στη συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχονταν από την πόλη της Μπίγας του
ανεξάρτητου σαντζακιού των Δαρδανελλίων31 και είχαν εκδιωχθεί το καλοκαίρι του 1914
από τις εστίες τους32.
Η έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου προκάλεσε και τη μαζικότερη πλέον άφιξη
Ελληνοβλάχων στην πόλη της Έδεσσας σε μια προσπάθεια να αποφύγουν την υποχρεωτική
στράτευση, αλλά και τη δυσβάσταχτη φορολογία που επέβαλε το σερβικό κράτος33. Την
27 Ἔδεσσα,

αρ. φ. 22, 5 Δεκεμβρίου 1919, σ. 8.
Αρχείο Κ. Καραβίδα [στο εξής: ΑΚΚ]/Εν. 1/Φ.3.3, «Έκθεσις Αναστασίου Παπάζη».
29 Για τους διωγμούς των πληθυσμών αυτών, βλ. Οικουμενικόν Πατριαρχείον, Μαύρη Βίβλος.
30 Μακεδονία, αρ. φ. 854, 25 Απριλίου 1914, σ. 3· Μακεδονία, αρ. φ. 858, 29 Απριλίου 1914, σ. 2. Η επιτροπή
συστάθηκε με το Β.Δ. της 5ης Ιουνίου 1914 (ΦΕΚ Α 149/5 Ιουνίου 1914). Τη σύστασή της προέβλεπε και το
άρθρο 23 του Ν. 350, «Περί εγκαταστάσεως των εποίκων ομογενών εν Μακεδονία και αλλαχού» (ΦΕΚ Α 318/7
Νοεμβρίου 1914). Τις δικαιοδοσίες της επιτροπής αυτής καθόριζε το Β.Δ. «Περί των καθηκόντων της
συσταθείσης εν Θεσσαλονίκη επταμελούς κεντρικής επιτροπής προς περίθαλψιν και εγκατάστασιν των εν
Μακεδονία εποίκων ομογενών» (ΦΕΚ Α 375/13 Δεκεμβρίου 1914).
31 Αρχείο Αγνής Κολιαδήμου, μαρτυρία Ν. Καραμανάβη, Ἔδεσσα 1· Υπουργείον Περιθάλψεως [στο εξής: ΥΠ],
Πίνακες Στατιστικοί και Ερμηνευτικοί της περιθάλψεως των προσφύγων, 1917-1920, Αθήναι 1920, «Ερμηνευτικός
Πίναξ των εκ Θράκης κατά τόπους διαμενόντων προσφύγων» και «Ερμηνευτικός Πίναξ των εκ του Τριγωνίου της
Θράκης κατά τόπους διαμενόντων προσφύγων».
32 Για την εκδίωξή τους, βλ. Οικουμενικόν Πατριαρχείον, Μαύρη Βίβλος, σ. 137-139. Για τον αριθμό των
κατοίκων που εκδιώχθηκαν από το Δεϊμερτζίκ και τη Μπίγα, βλ. Υπουργείον Οικονομικών, Έκθεσις των εν
Μακεδονία προσφύγων, Αθήναι 1916, σ. 18.
33 Λ. Χασιώτης, Ελληνοσερβικές σχέσεις, σ. 322-329.
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πολυπληθή παρουσία τους επιβεβαιώνουν και οι στατιστικές, αφού μόνο οι περιθαλπόμενοι
που είχαν φθάσει στην Έδεσσα ως το καλοκαίρι του 1915 ανέρχονταν σε 65 οικογένειες (288
άτομα)34. Οι περισσότεροι από αυτούς κατάγονταν από το Μοναστήρι και λιγότεροι από τις
γειτονικές του κωμοπόλεις (βλ. Πίνακα 3)35.
Ροή Ελληνοβλάχων από τη Βόρεια Μακεδονία, κυρίως από το Μοναστήρι και
δευτερευόντως από άλλα γειτονικά βλαχόφωνα κέντρα, όπως το Μεγάροβο, το Τύρνοβο και
η Μηλοβίτσα, καταγράφεται και τα επόμενα χρόνια, λόγω της κατάληψης των περιοχών
αυτών από τους Βουλγάρους το Δεκέμβριο του 1915 και της καταστροφής τους το 1916/17,
όταν βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του Μακεδονικού Μετώπου36. Μαζί με αυτούς
συνέρρευσε στην πόλη και πλήθος προσφύγων από την περιοχή του Μοναστηρίου που δεν
διέθεταν ελληνική εθνική συνείδηση. Συνολικά το Μάρτιο του 1918, σύμφωνα με τα στοιχεία
του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού που είχε αναλάβει την περίθαλψή τους, οι πρόσφυγες
από τη Σερβία ανέρχονταν περίπου σε 3.000 άτομα37, χωρίς να διευκρινίζεται πόσοι από
αυτούς ήταν Βλαχόφωνοι με ελληνική εθνική συνείδηση. Πάντως, η πληθώρα των
προσφύγων από το Μοναστήρι είχε γίνει αιτία να γεννηθούν και να αναπτυχθούν
μολυσματικές ασθένειες στην πόλη, γεγονός που είχε ωθήσει τον δήμαρχο Έδεσσας Γεώργιο
Πέτσο, τον Ιανουάριου του 1918, να ζητήσει από το δημοτικό συμβούλιο την αύξηση του
μισθού του δημοτικού γιατρού και την πρόσληψη επιπλέον οδοκαθαριστών και καραγωγέων
για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας38.
Επίσης, στην Έδεσσα εγκαταστάθηκαν και ορισμένες ελληνικές οικογένειες με
καταγωγή από τη Βόρεια Ήπειρο, που κατέφθασαν μεμονωμένα και σε διαφορετικούς
χρόνους από το 1913 ως και μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, λόγω της
ανασφάλειας που προκαλούσαν οι συνεχείς μεταβολές του καθεστώτος και οι πολεμικές
επιχειρήσεις στην περιοχή την περίοδο αυτήν. Την πόλη της Έδεσσας επέλεξαν ως τόπο
διαμονής, σύμφωνα με το δημοτολόγιο, 21 οικογένειες Βορειοηπειρωτών, 11 από τις οποίες
κατάγονταν από την Κορυτσά. Πολλές από αυτές μετακινήθηκαν στην Έδεσσα σε δεύτερο
χρόνο, αφού αρχικά είχαν διαμείνει στη Θεσσαλονίκη, τη Φλώρινα και τις Σέρρες39. Την
ύπαρξη μιας αρκετά μεγάλης ομάδας Βορειοηπειρωτών προσφύγων αποκαλύπτει το αίτημα
του υποδιοικητή Έδεσσας προς τη ΓΔΜ να δοθεί χρηματικό βοήθημα στους Ηπειρώτες
πρόσφυγες. Πράγματι η ΓΔΜ είχε με τη σειρά της ζητήσει την αρωγή του δημοτικού
συμβουλίου της πόλης που, τον Ιούνιο του 1914, τους είχε χορηγήσει το ποσό των 1.000
δραχμών40.

34 Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών [στο εξής: ΙΑΥΕ]/1916/ΣΤ/150/4, «Έκθεσις Επιτροπής
Εγκαταστάσεως Προσφύγων, Πίναξ προσφύγων Μακεδονίας κατά τόπο προελεύσεως και χωρία εγκαταστάσεως
μέχρι 1 Ιουλίου 1915».
35 Αρχείο Δήμου Έδεσσας [στο εξής: ΑΔΕ], Δημοτολόγιο Έδεσσας. Για την εγκατάσταση προσφύγων από τη
Βόρεια Μακεδονία, κυρίως Βλαχοφώνων από το Μοναστήρι, βλ. Γ. Ι. Μίντση, 80 χρόνια ελεύθερη Έδεσσα. 19121992, Έδεσσα 1992, σ. 36.
36 Α. Ι. Κουκούδης, Βεργιάνοι Βλάχοι, σ. 476-477, 481.
37 American Red Cross, The Work of the American Red Cross, Financial Statement of Red Cross War Fund,
Mars 1st, 1918. With Details of the Various Activities through which this Fund is Distributed, Washington 1918,
σ. 83.
38 ΑΔΕ, Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εδέσσης 1918 [στο εξής: ΠΣΔΣΔΕ],
Συνεδρίασις της 25ης Ιανουαρίου 1918.
39 ΑΔΕ, Δημοτολόγιο Έδεσσας.
40 ΑΔΕ, Βιβλίο Πράξεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εδέσσης [στο εξής: ΒΠΔΣΔΕ] 1912-1914, Πράξις αρ.
43/5 Ιουνίου 1914.

Εγκατάσταση προσφύγων στην πόλη της Έδεσσας (1912-1920)

Επίσης, λόγω των βουλγαρικών αγριοτήτων συνέρρευσαν στην Έδεσσα κάτοικοι της
πολύπαθης Γευγελής41, οι οποίοι ως τις αρχές του 1916 είχαν παραμείνει στην πατρίδα τους.
Την παρουσία 50 οικογενειών Γευγελιωτών, που είχαν εγκατασταθεί αρχικά στο γειτονικό
στην Έδεσσα Κλεισοχώρι και είχαν μετακινηθεί σε δεύτερο χρόνο στην πρωτεύουσα του
νομού, είχε αναφέρει ο αρμόδιος για θέματα εποικισμού της ΓΔΜ Κωνσταντίνος
Καραβίδας42 μετά από περιήγησή του στην περιοχή το 191943.
Η επικράτηση των Μπολσεβίκων στη Νότια Ρωσία και η εκχώρηση της περιοχής του
Καυκάσου στην Τουρκία με τη Συνθήκη του Μπρέστ-Λιτόφσκ (3 Μαρτίου 1918)
σηματοδότησε την έναρξη της εξόδου των ελληνικών πληθυσμών των περιοχών αυτών
κυρίως προς τη Μακεδονία και τη Θράκη. Την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου του 1919,
σύμφωνα με την Ἔδεσσα, αφίκοντο στην πόλη πολλές οικογένειες προσφύγων από τη Ρωσία
οι οποίες έγιναν δεκτές με εκδηλώσεις συμπάθειας. Στο ίδιο δημοσίευμα αναφερόταν ότι ένας
από αυτούς με καταγωγή από την Οδησσό, ονόματι Δημητριάδης, είχε αναλάβει καθήκοντα
γραμματέα της νομαρχίας44. Δύο μήνες αργότερα, στις αρχές Αυγούστου του 1919, η ίδια
εφημερίδα πληροφορούσε ότι 17 οικογένειες προσφύγων από την Οδησσό είχαν τοποθετηθεί
σε δημόσια κτίρια μέσα στην πόλη της Έδεσσας. Σε αυτούς είχε παραχωρηθεί έκταση αρκετή
για λαχανόκηπο, ενώ αναφερόταν ότι ζωάρκεια και εφόδια θα τους χορηγούνταν στο
μέλλον45. Για την τύχη των προσφύγων από τη Ρωσία η μόνη πληροφορία που διαθέτουμε
είναι ότι λίγους μήνες αργότερα, το Νοέμβριο του 1919, εξαιτίας πυρκαγιάς που είχε
ξεσπάσει σε οίκημα του δημοσίου στην οδό Βερτεκοπίου, το κτίριο κάηκε και οι πρόσφυγες
από την Οδησσό που στεγάζονταν εκεί μεταφέρθηκαν αλλού46.
Εκτός από τη ΓΔΜ και ο δήμος Έδεσσας στάθηκε εξαρχής αρωγός των χρηζόντων
περίθαλψη προσφύγων. Παρά την οικονομική του δυσπραγία, άρχισε να χορηγεί από τον
Ιούλιο του 1914 φάρμακα στους πρόσφυγες και επιμίσθιο στον δημοτικό γιατρό για να τους
επισκέπτεται, καθώς η πόλη δεν διέθετε νοσοκομείο47. Επίσης, ενδεείς και ασθενείς
πρόσφυγες μαζί με τους απόρους της πόλης περιέθαλπε και η Φιλόπτωχος Αδελφότης
Εδέσσης, στην οποία μάλιστα ο δήμος κατόπιν διαταγής της υποδιοίκησης Έδεσσας ενέκρινε
την επαναχορήγηση επιδόματος για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο έργο της48. Φαίνεται
ότι ο δήμος είχε συγκροτήσει και διαχειριστική επιτροπή επί των προσφύγων η οποία, όπως
αναφέρεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του δήμου, το Δεκέμβριο του 1914 χορήγησε
χρηματικό βοήθημα ύψους 500 δραχμών στους απόρους πρόσφυγες για την ημέρα των
Χριστουγέννων49. Χρηματική συνδρομή προς τους απόρους πρόσφυγες παρείχε ο δήμος και
41 ΑΔΕ, Δημοτολόγιο Έδεσσας·. Ἔδεσσα, αρ. φ. 27(4), 15 Μαρτίου 1920, σ. 4, όπου αναφέρεται διωγμός των
κατοίκων της Γευγελής.
42 Ο Καραβίδας είχε ενταχθεί το 1917 στο Εθνικό Κίνημα Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις και
για ένα διάστημα βρέθηκε στο Πολιτικό Γραφείο του Ελευθερίου Βενιζέλου ως τον Αύγουστο του 1918. Στη
συνέχεια διετέλεσε τμηματάρχης του αγροτικού τμήματος της ΓΔΜ με αρμοδιότητες σε ζητήματα εποικισμού ως
το Σεπτέμβριο του 1920, οπότε και παραιτήθηκε, βλ. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, ΑΚΚ, Βιογραφικό Σημείωμα,
http://www.ascsa.edu.gr/index.php/archives/konstantinos-d-karavidas-finding-aid
43 ΑΚΚ/Εν.1/Υπ.1Α/Φ.3.6, «Σημειώσεις για την περιοδεία στη Λούμνιστα, Όσσιανη, Νότια Καρατζόβα
(1919)».
44 Ἔδεσσα, αρ. φ. 11, 1 Ιουνίου 1919, σ. 7.
45 Ἔδεσσα, αρ. φ. 14, 1 Αυγούστου 1919, σ. 4.
46 Ἔδεσσα, αρ. φ. 21, 21 Νοεμβρίου 1919, σ. 5.
47 ΑΔΕ, ΒΠΔΣΔΕ 1912-1914, Πράξεις αρ. 47/21 Ιουνίου 1914, αρ. 48/21 Ιουνίου 1914, αρ. 63/25 Αυγούστου
1914, αρ. 77/22 Οκτωβρίου 1914 και αρ. 80/25 Νοεμβρίου 1914.
48 ΑΔΕ, ΒΠΔΣΔΕ 1912-1914, Πράξις αρ. 77/22 Οκτωβρίου 1914.
49 ΑΔΕ, ΒΠΔΣΔΕ 1912-1914, Πράξις αρ. 89/22 Δεκεμβρίου 1914.
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το Πάσχα του 1915, διαθέτοντας το μισό ποσό από το κονδύλι για τους ενδεείς της πόλης σε
προσφυγικές οικογένειες50. Φάρμακα και χρηματικά βοηθήματα στους απόρους χορηγούνταν
και τα επόμενα χρόνια, χωρίς πλέον να γίνεται ειδική μνεία στους πρόσφυγες51.
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν η Ανωτάτη Διεύθυνσις Περιθάλψεως που είχε
αντικαταστήσει το 1916 την Κεντρική Επιτροπή Περιθάλψεως Προσφύγων είχε ιδρύσει
συσσίτια ή είχε χορηγήσει επιδόματα στους απόρους πρόσφυγες της Έδεσσας. Το μόνο που
γνωρίζουμε είναι ότι η Προσωρινή Κυβέρνησις της Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο του 1916
αναδιοργάνωσε την Υπηρεσία Εγκαταστάσεως Προσφύγων και ίδρυσε τέσσερα γεωργικά
γραφεία, ένα από τα οποία συστάθηκε στην Έδεσσα52. Φαίνεται πάντως ότι το Υπουργείο
Περιθάλψεως που θεσμοθετήθηκε μετά την αποκατάσταση του Βενιζέλου στην εξουσία, με
το Δ. της 8ης Ιουλίου 191753, και ειδικότερα η Υπηρεσία Περιθάλψεως των εν Μακεδονία
Προσφύγων που είχε συσταθεί με το ίδιο διάταγμα54, ανέλαβε την περίθαλψη συνολικά
μικρού αριθμού προσφύγων από τη Θράκη, τη Μικρά Ασία και τη Ρωσία για την περίοδο
1917-1920. Σε αυτούς δεν συμπεριλαμβάνονταν όσοι είχαν καταφύγει στην πόλη από τη
Βόρεια Μακεδονία, τους οποίους περιέθαλπε ως το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου
ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός, καθώς και εκείνοι που είχαν μετακινηθεί από τη Βόρεια
Ήπειρο (βλ. Πίνακα 5).
Παρόλο που τα συγκεντρωτικά αριθμητικά δεδομένα που διαθέτουμε αφορούν το
σύνολο των προσφύγων που παρέμεναν στο νομό Πέλλας κατά την περίοδο 1917-1920,
μπορούμε να πούμε ότι οι αρχές περιέθαλψαν και εγκατέστησαν μόνο ένα μέρος όσων
διέμεναν στην πόλη. Φαίνεται ότι στην Έδεσσα ως την παλιννόστηση κατοικούσε ένας
αρκετά μεγάλος αριθμός οικογενειών από το Σουφλί, την Ανατολική Θράκη55, την Μπίγα56,

Το συνολικό ποσό ανερχόταν σε 600 δραχμές από τις οποίες οι 300 δόθηκαν σε πρόσφυγες, βλ. ΑΔΕ, Βιβλίο
Ψηφισμάτων έτους 1915, Ψήφισμα αρ. 35/15 Μαρτίου 1915.
50

Για χορήγηση νέων κονδυλίων για φάρμακα, βλ. ΑΔΕ, ΠΣΔΣΔΕ, Βιβλίο Ψηφισμάτων έτους 1915,
Ψηφίσματα αρ. 56/8 Ιουλίου 1915 και αρ. 68/19 Οκτωβρίου 1915. Για πληρωμή των φαρμάκων που χορήγησε η
Φιλόπτωχος Αδελφότης Εδέσσης, βλ. ΑΔΕ, Βιβλίο Ψηφισμάτων έτους 1916, Ψήφισμα αρ. 9/3 Φεβρουαρίου 1916.
Για τη χορήγηση 250 δραχμών για τους απόρους λόγω Πάσχα από το δήμαρχο Γεώργιο Πέτσο, βλ. ΑΔΕ, Βιβλίο
Ψηφισμάτων έτους 1916, Ψήφισμα αρ. 18/31 Μαρτίου 1916. Για τον προϋπολογισμό του 1917, όπου
προβλεπόταν κονδύλι 1.200 δραχμών για τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα, 3.000 για βοηθήματα υπέρ των απόρων και
1.200 για χορηγούμενα σε απόρους φάρμακα ή προς χρήση του νοσοκομείου, βλ. ΑΔΕ, Βιβλίο Ψηφισμάτων έτους
1916, Ψήφισμα αρ. 26/9 Δεκεμβρίου 1916· ΑΔΕ, Βιβλίο Ψηφισμάτων έτους 1917, Ψήφισμα αρ. 24/28
Φεβρουαρίου 1917, όπου μειοδοτική δημοπρασία ενοικιάσεως της παροχής φαρμάκων σε απόρους από το δήμο
για το έτος 1917.
52 Η υπηρεσία αναδιοργανώθηκε και ονομάστηκε Υπηρεσία Εσωτερικού Αποικισμού. Υπαγόταν στην Ανωτάτη
Διεύθυνσιν Κτημάτων και Εσωτερικού Αποικισμού, βλ. ΑΚΚ/Εν.1/Υπ.1Α/Φ.4.1, «Έκθεση Π.Γ. Καναγκίνη, Ο
εποικισμός της Μακεδονίας». Τα γραφεία αυτά ιδρύθηκαν το Νοέμβριο του 1916, βλ. Μ. Χρ. Αιλιανός, Το έργον
της ελληνικής περιθάλψεως, Αθήνα 1921, σ. 244.
53 Ν.Δ. της 14ης Ιουλίου 1914, «Περί συστάσεως υπουργείου Γεωργίας και Δημοσίων Κτημάτων» και Ν.Δ.
«Περί συστάσεως υπουργείου Περιθάλψεως» (ΦΕΚ Α 112/14-7-1917). Για το Υπουργείο Περιθάλψεως, βλ. και
Μ. Χρ. Αιλιανός, Το έργον, σ. 70-73. Για τη χορήγηση προσφυγικών επιδομάτων μεταξύ 1917-1921, βλ. στου
ίδιου, ό.π., σ. 147-148.
54 Ν.Δ. της 8ης Ιουλίου 1917, «Περί της αρμοδιότητος του υπουργείου της Περιθάλψεως και περί της
οργανώσεως των υπηρεσιών αυτού» (ΦΕΚ Α 136/10-7-1917), κεφάλαιο Γ΄, άρθρα 7 και 8.
55 ΥΠ, Πίνακες, «Ερμηνευτικός Πίναξ των εκ Θράκης κατά τόπους διαμενόντων προσφύγων» και
«Ερμηνευτικός Πίναξ των εκ του Τριγωνίου της Θράκης κατά τόπους διαμενόντων προσφύγων», όπου
αναφέρεται ότι συνολικά στο νομό Πέλλας κατοικούσαν 103 οικογένειες από το Σουφλί, 10 από το Κάραγατς και
137 οικογένειες από την Αδριανούπολη.
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τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βόρεια Ήπειρο57, που στηρίχθηκαν στις δικές τους δυνάμεις για
να επιβιώσουν (βλ. Πίνακες 4 και 5)58. Ενδεικτικό παράδειγμα της αδυναμίας
αποκατάστασης των προσφύγων από το κράτος είναι η περίπτωση των 38 Βλαχοφώνων
προσφυγικών οικογενειών της Πελαγονίας (180 άτομα), οι οποίες στα τέλη του 1918
στεγάζονταν ακόμα στο ρουμανικό σχολείο Έδεσσας που είχε επιταχθεί για αυτόν το σκοπό
κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου59. Μάλιστα το πρόβλημα της στέγασης
των οικονομικά ασθενέστερων Μοναστηριωτών της πόλης διαιωνιζόταν ως τη δεκαετία του
1930, αφού μόλις το 1933 αναγνωρίστηκαν επίσημα ως πρόσφυγες60. Τότε μια επιτροπή
απόρων και αστέγων Μοναστηριωτών της πόλης είχε επισκεφθεί το νομάρχη Βασίλειο
Βύζα61, ζητώντας την αρωγή του για την ανέγερση μικρού συνοικισμού στη πόλη, καθώς,
όπως υποστήριζαν, είχαν χάσει τα πάντα λόγω των συνεχών διωγμών62.
Η συνθηκολόγηση της Βουλγαρίας με την υπογραφή της ανακωχής της Θεσσαλονίκης
(29 Σεπτεμβρίου 1918) σήμανε την επιστροφή στις εστίες τους της πλειοψηφίας των
προσφύγων από την περιοχή του Μοναστηρίου που είχαν καταφύγει στην πόλη μετά την
κατάληψη της πατρίδας τους από τους Βουλγάρους. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν ήδη
αναχωρήσει από την Έδεσσα ως τα μέσα Οκτωβρίου του 191863. Ένα μήνα αργότερα
ακολούθησε η συνθηκολόγηση της Τουρκίας με την υπογραφή της ανακωχής του Μούδρου
(17/30 Οκτωβρίου 1918) που αναπτέρωσε το ηθικό των εγκατεστημένων στην Ελλάδα
Θρακών και Μικρασιατών προσφύγων για παλιννόστηση στις πατρίδες τους. Την αρχική
χαρά των απελαθέντων από τις εστίες τους Θρακιωτών της Έδεσσας64 αντικατέστησε η οργή
εναντίον των απαιτήσεων της Βουλγαρίας για διατήρηση της Δυτικής Θράκης. Μάλιστα οι
Θρακιώτες της Έδεσσας και των χωριών του νομού Πέλλας οργάνωσαν το Φεβρουάριο του
1919 συγκέντρωση διαμαρτυρίας εναντίον των βουλγαρικών διεκδικήσεων με σκοπό να
επηρεάσουν την επιτροπή του Συνεδρίου των Παρισίων που θα συνεδρίαζε για το θρακικό
ζήτημα λίγες μέρες αργότερα65. Με ψήφισμα που απηύθυνε ο Θρακικός Σύλλογος Εδέσσης
προς τους αρχηγούς των νικητριών δυνάμεων Τόμας Γούντροου Ουίλσον (Thomas Woodrow
Wilson), Ζωρζ Κλεμανσώ (Georges Clemenceau) και Ντέιβιντ Λόιντ Τζώρτζ (David Lloyd
George), το οποίο υπέγραφε ο πρόεδρός του Χρηστίδης, κατηγορούσαν τους Βουλγάρους για
διάπραξη ατιμιών με σκοπό την πλαστογράφηση της εθνικής κατάστασης στη Θράκη,
απειλώντας ότι, αν δεν εισακούονταν τα δίκαιά τους, θα τα αποκτούσαν αυτοί δια της βίας.
Οι συγκεντρωμένοι συνέταξαν και δεύτερο ψήφισμα που απευθυνόταν προς τον Ελευθέριο
56 ΥΠ, Πίνακες, «Ερμηνευτικός Πίναξ των εκ Μικράς Ασίας κατά τόπους διαμενόντων προσφύγων», όπου
αναφέρεται ότι στο νομό Πέλλας κατοικούσαν συνολικά 161 οικογένειες από τη Μπίγα και 103 από το
Δεϊμερτζίκ.
57 Ἔδεσσα, αρ. φ. 17, 15 Σεπτεμβρίου 1919, σ. 4-5.
58 ΑΔΕ, ΒΠΔΣΔΕ 1912-1914, Πράξις αρ. 43/5 Ιουνίου 1914.
59 Α. Ι. Κουκούδης, Βεργιάνοι Βλάχοι, σ. 409-410.
60 Ἐλεύθερος Λαός, αρ. φ. 113, 2 Δεκεμβρίου 1933, σ. 4.
61 Ο Β. Βύζας διετέλεσε νομάρχης του νομού Πέλλας την περίοδο 1933-1934, επί κυβέρνησης Παναγή
Τσαλδάρη.
62 Μάλιστα είχε δοθεί υπόσχεση από τον υπουργό Ι. Μακρόπουλο ότι θα αποκαθίσταντο αστικά όσοι είχαν
εκπατριστεί και είχαν καταστραφεί τα σπίτια τους στο χρονικό διάστημα 1915-1918, βλ. Ἐλεύθερος Λαός, αρ. φ.
83, 15 Μαΐου 1933, σ. 1· Ἐλεύθερος Λαός, αρ. φ. 89, 25 Ιουνίου 1933, σ. 3.
63 ΙΑΥΕ/Α΄ Πολιτική 1917-18/Α/5-Α/5/VIII, «Ο νομάρχης Πέλλης Π. Τσιτσίλιας προς τη ΓΔΜ, Έδεσσα, 18
Οκτωβρίου 1918, Εμπιστευτικόν».
64 Ἔδεσσα, αρ. φ. 3, 1 Φεβρουαρίου 1919, σ. 8.
65 Κυριακή Μαμώνη, «Το ζήτημα της Θράκης στο Συνέδριο της Ειρήνης», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τ. 15,
Αθήνα 1978, σ. 90-94.
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Βενιζέλο στο οποίο αφού διεκτραγωδούσαν «τὰ ἀφάνταστα ὂργια τῆς βουλγαρικῆς
κυβερνήσεως ἐναντίον τῶν Θρακῶν καὶ τὰ εἰδεχθῆ μέσα ἄτινα μεταχειρίζονται οἱ Βούλγαροι
πρός ἐξόντωσιν τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Θράκης» τον ικέτευαν «νά εἰσηγηθεῖ στό Συνέδριον
Εὶρήνης τῶν Παρισίων νά ἀποδοθεῖ τό ἱερόν δίκαιον σέ αὐτούς, διά τῆς προελάσεως τοῦ
ἑλληνικοῦ στρατοῦ καὶ τῆς ἀσφαλοῦς παλιννοστήσεώς των εἰς τήν γῆν τῶν προγόνων των»66.
Αντίστοιχο ψήφισμα προς τους ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων και το Βενιζέλο
απέστειλαν ένα μήνα αργότερα και οι Μικρασιάτες και Βορειοηπειρώτες πρόσφυγες της
πόλης, οι οποίοι μετά από συγκέντρωση που οργάνωσαν διατράνωναν ότι είχαν διατηρήσει
την ελληνική τους ψυχή για 500 χρόνια και ζητούσαν την απόδοση των πατρίδων τους στη
«μητέρα Ελλάδα»67. Η απόβαση στη Σμύρνη του ελληνικού στρατού στις 2 Μαΐου 1919
δημιούργησε κλίμα ευφορίας μεταξύ των Μικρασιατών προσφύγων που άρχισαν να
προσβλέπουν στην επιστροφή στις εστίες τους68. Παράλληλα, οι Θρακιώτες που
πληροφορούνταν τις αντιρρήσεις των Αμερικανών διπλωματών για την απόδοση των
πατρογονικών τους εδαφών στο ελληνικό κράτος διοργάνωσαν ένα ακόμα συλλαλητήριο το
πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του 1919, ζητώντας με νέο ψήφισμά τους προς τις
ΗΠΑ και το Συμβούλιο της Ειρήνης την ένωση της πατρίδας τους με την Ελλάδα69.
Η ανακοίνωση της κατάληψης της Δυτικής Θράκης από τα συμμαχικά στρατεύματα τον
Οκτώβριο του 1919 σηματοδότησε την αρχή της μαζικής αναχώρησης των προσφύγων που
βρίσκονταν στην Έδεσσα, παρά το γεγονός ότι τη διοίκηση της περιοχής είχαν αναλάβει οι
γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις70. Η πρώτη ομάδα προσφύγων που παλιννόστησε ήταν οι
Σουφλιώτες, που διαπεραιώθηκαν το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου του 1919 στις
πατρίδες τους μέσω Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με την Ἔδεσσα η
αναχώρησή των Σουφλιωτών από την πόλη είχε ολοκληρωθεί στις 20 Νοεμβρίου του 191971
και ήδη στις αρχές Δεκεμβρίου πληροφορίες ανέφεραν ότι είχαν φθάσει στα σπίτια τους72. Η
παλιννόστηση των υπολοίπων Θρακιωτών της Έδεσσας ξεκίνησε το δεύτερο δεκαήμερο του
Νοεμβρίου. Την ίδια περίοδο ο ΓΔΜ Αναστάσιος Αδοσίδης, λόγω της επισφαλούς
κατάστασης που επικρατούσε στην Ανατολική Θράκη, είχε διατάξει να παραμείνουν οι
πρόσφυγες από την περιοχή αυτή για το γεωργικό έτος 1919-1920 στους τόπους διαμονής
τους, εντολή που δεν τηρήθηκε από τους εγκατεστημένους στο αστικό περιβάλλον της
Έδεσσας, οι οποίοι παλιννόστησαν μαζικά στις πατρίδες τους73. Ως τα τέλη Ιουνίου του 1920
Ἔδεσσα, αρ. φ. 4, 15 Φεβρουαρίου 1919, σ. 3.
Ἔδεσσα, αρ. φ. 6, 15 Μαρτίου 1919, σ. 4.
68 Ἔδεσσα, αρ. φ. 6, 15 Μαρτίου 1919, σ. 4.
69 Ἔδεσσα, αρ. φ. 17, 15 Σεπτεμβρίου 1919, σ. 5.
70 Η Δυτική Θράκη απελευθερώθηκε από το βουλγαρικό ζυγό από ελληνικά και γαλλικά στρατεύματα τον
Οκτώβριο του 1919. Οι συμμαχικές δυνάμεις είχαν επιβάλλει στην περιοχή καθεστώς διασυμμαχικής κατοχής
ονομάζοντάς την Χώρα της Θράκης. Τη διοίκηση της περιοχής ανέλαβε ο Γάλλος στρατηγός Σαρπύ (Charpy), βλ.
Κ. Μαμώνη, Το ζήτημα της Θράκης, σ. 94.
71 Ἔδεσσα, αρ. φ. 21, 21 Νοεμβρίου 1919, σ. 5. Κατά το σύντομο χρονικό διάστημα από τις 25 Οκτωβρίου ως
τις 30 Δεκεμβρίου του 1919 είχαν παλιννοστήσει από τη Μακεδονία συνολικά 30.000 Δυτικοθρακιώτες, οι
περισσότεροι μέσω θαλάσσης από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Λιγότεροι μεταφέρθηκαν με τρένα, βλ. Μ. Χρ.
Αιλιανός, Το έργον, σ. 329.
72 Ἔδεσσα, αρ. φ. 22, 5 Δεκεμβρίου 1919, σ. 8.
73 Παρά το γεγονός ότι στην Ανατολική Θράκη είχε σταλεί από τις αρχές του 1919 μετά από συγκατάθεση των
Βρετανών ελληνικό τάγμα κατοχής υπό τον ταγματάρχη Βλαχόπουλο, οι κίνδυνοι που διέτρεχαν οι
παλιννοστούντες στην περιοχή ήταν μεγάλοι, καθώς συνεχίζονταν οι λεηλασίες και οι βιαιοπραγίες, βλ. N.
Petsalis-Diomidis, Greece and the Paris Conference 1919, Θεσσαλονίκη 1978, σ. 91-93, 98-101. Οι γεωργοί
Ανατολικοθρακιώτες αναχώρησαν μετά το καλοκαίρι του 1920, αρχικά για τη Θεσσαλονίκη, από όπου, από τις 16
66
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είχαν αναχωρήσει και οι πρόσφυγες από την Μπίγα και το Δεϊμερτζίκ της Μικράς Ασίας,
παρά το γεγονός ότι υπήρχε απαγόρευση παλιννόστησης για την περιοχή των Δαρδανελλίων
ως τα τέλη του 1920 (Πίνακας 6)74.
Τελικά παλιννόστησε από την πόλη το σύνολο των Θρακιωτών και των Μικρασιατών
που είχαν εγκατασταθεί εκεί. Την άποψη αυτήν επιβεβαιώνει στατιστική του δήμου Έδεσσας
σύμφωνα με την οποία κατά την ημερομηνία σύνταξής της, τον Ιούλιο του 1920,
καταμετρήθηκαν στην πόλη μόλις 50 ελληνόφωνοι πρόσφυγες. Στην πόλη παρέμειναν
αρκετές οικογένειες Ελληνοβλάχων από το Μοναστήρι και τις γύρω από αυτό κωμοπόλεις
και χωριά που προτίμησαν να εγκατασταθούν μόνιμα στην Έδεσσα, αφού οι πατρογονικές
τους εστίες κατοχυρώθηκαν οριστικά στο νέο Γιουγκοσλαβικό κράτος. Σύμφωνα με την ίδια
στατιστική συνεχίστηκε η αναχώρηση των Μουσουλμάνων της πόλης, καθώς από τα 2.700
άτομα της στατιστικής του 1913 καταμετρήθηκαν το 1920 μόνο 2.00075 (Πίνακας 7).

Σεπτεμβρίου ως τις 25 Οκτωβρίου 1920, μεταφέρθηκαν με πλοία στις πατρίδες τους. Λεπτομέρειες για την
παλιννόστηση των Ανατολικοθρακιωτών, σε Μ. Χρ. Αιλιανό, Το έργον, σ. 350-353.
74 Το Υπουργείο Περιθάλψεως με εγκύκλιο που απέστειλε στις 23 Νοεμβρίου 1920 ζήτησε την παύση της
χορήγησης επιδομάτων σε όσους κατάγονταν από μέρη για τα οποία είχε δοθεί άδεια παλιννόστησης. Στις
περιοχές αυτές δεν περιλαμβάνονταν τα Δαρδανέλλια, οι ακτές της Προποντίδας και η Προύσα, βλ.
ΙΑΜ/ΓΔΜ/Φ.66.3, «Εγκύκλιος του υπουργείου Περιθάλψεως προς τους γενικούς διοικητάς, νομάρχας,
υποδιοικητάς και υπηρεσίας περιθάλψεως προσφύγων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Λέσβου,
Λαυρίου και επιτροπάς περιθάλψεως προσφύγων, Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 1920». Ως την 1η Ιανουαρίου 1921
παρέμεναν κυρίως στα χωριά του κάμπου της Έδεσσας 767 Μικρασιάτες πρόσφυγες, βλ. Μ. Χρ. Αιλιανός, Το
έργον, σ. 400-401, που παλιννόστησαν λίγο αργότερα, βλ. Ε. Χ. Τερζίδης - Φωτεινή Καψαλά-Τερζίδη, Αρσένιο:
Ιστορία 150 χρόνων, 1857-2007, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 204-205.
75 ΑΚΚ/Εν.1/Υπ.1Α/Φ.4.2, «Πίναξ εθνολογικός πληθυσμού Εδέσσης, Εν Εδέσση, 3 Ιουλίου 1920».
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Agni Koliadimou
The Settlement of Refugees in the City of Edessa (1912-1920)
Summary

This paper examines the movement and settlement of Greek refugees from Thrace, North
Macedonia, Asia Minor, North Epirus and Russia during the Balkan Wars and the First World
War to the city of Edessa, district of Pella, Macedonia. During the Balkan Wars (1912-1913),
when the Greek army occupied the city, some hundreds of Muslims emigrated to avoid living
under a hostile administration. On the same ground, to escape from the pressure of Serbia and
Bulgaria or even from massacre, Vlach-speakers from the district of Monastiri and Greeks
from the area of Soufli and Meleniko fled to Edessa. From spring to fall 1914 Greeks from
Eastern Thrace, mainly Adrianoupolis, and from the area of Dardanellia (Biga), expelled by
the Turks, kept coming to Edessa. The First World War and the defeat of Serbia forced
hundreds of Vlach-speakers, Serbs and Greeks from the district of Monastiri and North Epirus
to migrate to Edessa. In 1916 Greeks from Gevgeli moved to the city to avoid harassment,
joined, in 1919, by other Greeks from Russia who sought refuge in the same place. The Greek
government, the municipality of Edessa and a philanthropic organization of the city attempted
to relieve and settle the refugees, but a lot of them had managed on their own. After the
armistices of Salonica and Moudros, signed in fall 1918 between Bulgaria and the Allied
Powers the first and Turkey and the Allies the second, all the refugees from Thrace and Asia
Minor returned to their homelands. In Edessa remained a few Vlach-speaker Greek refugees
from the district of Monastiri and some Greeks from North Epirus.
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Παράρτημα πινάκων

Πίνακας 1. Στατιστικές πληθυσμού Έδεσσας.

ΣΥΝΟΛΟ

Αθίγγανοι

Βλαχόφωνοι

Βούλγαροι

Τούρκοι

Έλληνες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 191377

Αθίγγανοι

Βλάχοι
Διάφοροι
ΣΥΝΟΛΟ

Μωαμεθανοί

Βούλγαροι

Σέρβοι
Εξαρχικοί
Ορθόδοξοι
Εξαρχικοί

Ουνίτες
Προτεστάντες
Τούρκοι

Έλληνες
Πατριαρχικοί

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ
ΧΙΛΜΗ ΠΑΣΑ 190476

3.800 - 18 1.530 - - 3.460 - 15 25 8.858 3.697

2.778

1.485

273 290

8.523

Πίνακας 2. Περιθαλπόμενοι πρόσφυγες στην Έδεσσα (1913).
ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ/
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
(ΑΥΓΟΥΣΤΟΣΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1913)

Σουφλί

28-3-1913

26 άτομα (άνδρες)

Χωριά Σουφλίου, 30-8-1913
Κάραγατς
Περιοχή Σουφλίου 3-10-1913

58 άτομα (άνδρες)

Μελένικο

3-9-1913

8 άτομα

Μελένικο

5-9-1913

1 άτομο

Μελένικο

14-9-1913

28 άτομα

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΓΔΜ)

143 άτομα

59 άτομα
37 άτομα

Βλ. Α. Χαλκιόπουλος, Μακεδονία. Εθνολογική στατιστική, σ. 22-35.
Βλ. ΙΑΜ/ΓΔΜ/Φ.52, «Επαρχία Βοδενών. Πίναξ Α΄. Εθνολογική στατιστική του πληθυσμού των κατοίκων».
ΙΑΜ/ΓΔΜ/Φ. 53/Υπ.2, «Πίναξ στατιστικής του πληθυσμού της επαρχίας Βοδενών» (1913).
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ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ/
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
(ΑΥΓΟΥΣΤΟΣΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1913)

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΓΔΜ)

Αλεπλή καζά
ΛουλέΜπουργκάς

16-11-1913

42 άτομα

Δεν είχαν εγκατασταθεί
από την υπηρεσία το 1913

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

171 άτομα
(40 οικογένειες)

Πίνακας 3. Περιθαλπόμενοι πρόσφυγες στην Έδεσσα (1914-1915).
ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Αδριανούπολη
Μπίγα (πόλη) &
Δεϊμερτζίκ
Μοναστήρι
Κρούσοβο
Στρώμνιτσα
Μορίχοβο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ/
ΑΤΟΜΩΝ

1914

23 οικογένειες (91 άτομα)

Καλοκαίρι-φθινόπωρο 1914

12 οικογένειες (42 άτομα)

1914-Ιούλιος 1915

65 οικογένειες (288 άτομα)

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

100 οικογένειες (321 άτομα)

Πίνακας 4. Μη περιθαλπόμενοι πρόσφυγες στην Έδεσσα (1914-1920).
ΚΑΤΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΦΙΞΗΣ
Κυρίως από τη Μπίγα

1914

Περίπου 40
οικογένειες

1915-1918

Περίπου 20
οικογένειες

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

ΒΟΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Κυρίως από το
Μοναστήρι
Μεγάροβο
Μηλοβίτσα
Τύρνοβο

ΑΡΙΘΜΟΣ

Εγκατάσταση προσφύγων στην πόλη της Έδεσσας (1912-1920)

ΚΑΤΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΦΙΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

21 οικογένειες (οι 11
από την Κορυτσά)

ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

Κυρίως από την
Κορυτσά

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Γευγελή

1916

ΝΟΤΙΑ ΡΩΣΙΑ

Οδησσός

Μάιος 1919

1913-1920

50 άτομα (πρώτη
εγκατάσταση στο
Κλεισοχώρι)
17 οικογένειες/
μέριμνα για
εγκατάστασή τους
από την πολιτεία

Πίνακας 5. Αριθμός προσφύγων στο νομό Πέλλας πριν την παλιννόστηση (1917-1920)78.
ΤΟΠΟΣ
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

ΘΡΑΚΗ

ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΩΝ

240

ΜΗ
ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΩΝ

2.514

ΣΥΝΟΛΟ

2.754

ΜΙΚΡΑ
ΑΣΙΑ
177

2.406
2.583

ΡΩΣΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

66

18

501

273

186

5.379

340

204

5.881

Πίνακας 6. Παλιννόστηση (1919-1920).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ

20 Νοεμβρίουαρχές Δεκεμβρίου 1919

Σουφλιώτες

Μέσω Θεσσαλονίκης &
Αλεξανδρούπολης

20 Νοεμβρίου 1919 & εξής

Υπόλοιποι Θρακιώτες

Μέσω Θεσσαλονίκης

Ως τέλη Ιουνίου 1920

Μικρασιάτες (ΜπίγαΔεϊμερτζίκ)

Μέσω Θεσσαλονίκης

78

Βλ. ΥΠ, Πίνακες Στατιστικοί, Πίναξ 7, «Αριθμός ατόμων περιθαλπομένων και μη περιθαλπομένων».
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Πίνακας 7. «Εθνολογικός πίνακας του πληθυσμού της Έδεσσα συντεταγμένος από τη
Δημαρχία (03.07.1920)»79.

5.000

Σύνολο
ελληνόφωνων:
1.066 άτομα

79ΑΚΚ/Εν.1/Υπ.1Α/Φ.4.2,

-

700

-

-

Αθίγγανοι

2.000

Σύνολο
ξενόφωνων:
8.100 άτομα

«Πίναξ εθνολογικός πληθυσμού Εδέσσης, Εν Εδέσση, 3 Ιουλίου 1920».

(Χωρίς προσδιορισμό
θρησκεύματος)

Τούρκοι
τη γλώσσα

Μωαμεθανοί

Χριστιανοί

Μωαμεθανοί

Χριστιανοί

Πρόσφυγες
50

Βλάχοι
τη γλώσσα

Χριστιανοί

1.000

Ξενόφωνοι
Σλάβοι τη
γλώσσα

Μωαμεθανοί

16

Ντόπιοι

Ελληνόφωνοι

Παλαιά Ελλάδα
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Αντώνης Κλάψης
Στη δίνη της διεθνούς κρίσης:
οι ελληνοτουρκικές σχέσεις την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας
και η Συμπληρωματική Συνθήκη της 27ης Απριλίου 1938

Οι βάσεις της ελληνοτουρκικής συνεργασίας: διμερείς πρωτοβουλίες και διεθνές
περιβάλλον
Την εποχή που ο Ιωάννης Μεταξάς αναλάμβανε την εξουσία στην Ελλάδα, αρχικά
ως κοινοβουλευτικός πρωθυπουργός (Απρίλιος 1936) και λίγο αργότερα ως δικτάτορας
(Αύγουστος 1936), το διεθνές σύστημα συνταρασσόταν από την προσπάθεια των
αναθεωρητικών δυνάμεων να ανατρέψουν βίαια το εδαφικό και πολιτικό καθεστώς που
είχε επιβληθεί μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Κορυφαία συμπτώματα της
κρίσης αποτελούσαν η ιταλική εισβολή στην Αιθιοπία τον Οκτώβριο του 1935 και η
πραξικοπηματική επαναστρατικοποίηση της Ρηνανίας από τη ναζιστική Γερμανία τον
Μάρτιο του επόμενου έτους. Η προοπτική μιας γενικευμένης ευρωπαϊκής ανάφλεξης
γινόταν ολοένα πιθανότερη και σκίαζε τον διπλωματικό ορίζοντα, δημιουργώντας ένα
επιπλέον κίνητρο στα κράτη που συντάσσονταν με τη διατήρηση του status quo για τη
σύμπηξη ή την περαιτέρω εμπέδωση και επέκταση αντιαναθεωρητικών μετώπων.
Στην περίπτωση της Ελλάδας η τάση αυτή συνδυαζόταν άμεσα με την πολιτική της
ελληνοτουρκικής προσέγγισης, η οποία είχε εγκαινιαστεί ήδη από τον Οκτώβριο του
1930 με την υπογραφή διμερούς Συμφώνου Φιλίας στην Άγκυρα1, ενώ προκαταβολικά
είχε εκφραστεί με την πρόταση της Αθήνας για συμπερίληψη της Τουρκίας στις χώρες
που θα συμμετείχαν στο -τελικά θνησιγενές- Σχέδιο Μπριάν για τη δημιουργία μίας
ομοσπονδιακής ευρωπαϊκής ένωσης2. Έκτοτε, η σύμπραξη με την Τουρκία είχε αναχθεί
σε θεμέλιο λίθο της ελληνικής διπλωματικής στρατηγικής και αποτυπώθηκε μεταξύ
άλλων στην υποστήριξη που παρείχε η Ελλάδα στην τουρκική υποψηφιότητα για ένταξη
στην Κοινωνία των Εθνών, η οποία ευοδώθηκε τον Ιούλιο του 19323. Η συνομολόγηση
του Συμφώνου της Εγκάρδιας Συνεννόησης τον Σεπτέμβριο του 1933 διεύρυνε ακόμα
περισσότερο το πεδίο της συνεργασίας, η οποία πλέον αποκτούσε χαρακτηριστικά
στενού συμμαχικού δεσμού μέσω της αμοιβαίας εγγύησης των κοινών ελληνοτουρκικών
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, αριθμός φύλλου 96, 15 Απριλίου 1931, σ. 655-661· Ι.
Αναστασιάδου, Ο Βενιζέλος και το ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας του 1930, Αθήνα 1982· Α. Κλάψης, Το
ελληνοτουρκικό Οικονομικό Σύμφωνο της 10ης Ιουνίου 1930: ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η διευθέτηση των
εκκρεμοτήτων της Σύμβασης της Λωζάννης για την Ανταλλαγή των Πληθυσμών, Αθήνα 2010, σ. 241-265.
2 Αρχείο Ανδρέα Μιχαλακόπουλου, [Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο], φάκ. 1.4,
Μιχαλακόπουλος προς Βενιζέλο, Μπαντ Εμς, 6 Ιουνίου 1930· Réponses au memorandum sur l’organisation
d’un régime d’Union Fédérale Européene, Paris 1930 (;), σ. 45· Θ. Χριστοδουλίδης - Α. Κλάψης, Η κυοφορία
του μέλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κοινωνία των Εθνών, Αθήνα 2008, σ. 176-178.
3 Α. Β. Κλάψης, Η ένταξη της Τουρκίας στην Κοινωνία των Εθνών και η ελληνική εξωτερική πολιτική,
1923-1932, Αθήνα 2015, σ. 97-109.
1
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συνόρων στη Θράκη4. Παράλληλα, καταδείκνυε τη διακομματική συναίνεση, η οποία
είχε διαμορφωθεί στην Ελλάδα, σχετικά με την ανάγκη διπλωματικής σύμπραξης με την
Τουρκία: ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπήρξε ο αρχιτέκτονας από ελληνικής πλευράς του
Συμφώνου του 1930 και ο ηγέτης της αντιβενιζελικής παράταξης Παναγής Τσαλδάρης ο
συνεχιστής του τρία χρόνια αργότερα.
Η ελληνοτουρκική προσέγγιση δεν ήταν μια συγκυριακή επιλογή, υπαγορευμένη
από πρόσκαιρες σκοπιμότητες. Αντιθέτως, εξυπηρετούσε τα κοινά συμφέροντα της
Αθήνας και της Άγκυρας σε περιφερειακό επίπεδο5. Μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης,
τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία επιδίωκαν πρωτίστως τη διαφύλαξη του εδαφικού
καθεστώτος στα Βαλκάνια, το οποίο απειλούνταν ευθέως από τις επεκτατικές τάσεις που
εκδήλωνε η Βουλγαρία. Η Αθήνα είχε ακόμα περισσότερους λόγους να ανησυχεί από τη
στιγμή που η Σόφια δεν είχε εγκαταλείψει τη διαχρονική επιδίωξή της για την
εξασφάλιση διεξόδου στο Αιγαίο Πέλαγος μέσω της απόκτησης της Δυτικής Θράκης6. Η
πρόσδεση της Βουλγαρίας στο ιταλικό διπλωματικό άρμα ενίσχυσε τις ανησυχίες. Η
συγκρότηση, επομένως, ενός μετώπου με σκοπό την αναχαίτιση του βουλγαρικού
αναθεωρητισμού ήταν η γενεσιουργός αιτία της ελληνοτουρκικής συνεννόησης. Οι ίδιοι
λόγοι υπαγόρευσαν τον Φεβρουάριο του 1934 τη σύναψη του Βαλκανικού Συμφώνου,
στο οποίο εκτός από την Ελλάδα και την Τουρκία, συμμετείχαν επιπλέον η
Γιουγκοσλαβία και η Ρουμανία7.
Μέσα στο περιβάλλον διεθνούς αστάθειας και ρευστότητας που είχε δημιουργηθεί
στα μέσα της δεκαετίας του 1930, ο Μεταξάς δεν θα απομακρυνόταν από την οδό της
ελληνοτουρκικής συνεργασίας, αλλά αντιθέτως θα επιδίωκε να τη διευρύνει ακόμα
περισσότερο8. Το κλίμα εμπιστοσύνης και φιλίας ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα
αποτυπώθηκε στην υποστήριξη που παρείχε η ελληνική κυβέρνηση στην τουρκική
πρόταση για αναθεώρηση της Σύμβασης της Λωζάννης για τα Στενά, πρόταση που
κατέληξε στις 20 Ιουλίου 1936 στην συνομολόγηση της Συνθήκης του Μοντραί,
σύμφωνα με τις διατάξεις της οποίας καταργούνταν το καθεστώς αποστρατικοποίησης
των Στενών9. Η τάση προσέγγισης Αθήνας και Άγκυρας ενισχύθηκε περαιτέρω εξαιτίας
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, αριθμός φύλλου 66, 14 Φεβρουαρίου 1934, σ. 373-374· Μ.
Κούμας, Η ελληνική εξωτερική πολιτική και το ζήτημα της ασφάλειας στη νοτιοανατολική Ευρώπη, 1933-1936,
Αθήνα 2010, σ. 143-185.
5 Α. Κλάψης, «Η ελληνοτουρκική προσέγγιση στη δεκαετία του 1930», Αίνος μνήμης Καθηγητού Ηλία
Κρίσπη. Συμβολές στην επιστήμη του δικαίου και των διεθνών σχέσεων, Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2015, σ. 435446.
6 Μιράντα Παξιμαδοπούλου-Σταυρινού, Η Δυτική Θράκη στην εξωτερική πολιτική της Βουλγαρίας. Το
ζήτημα της βουλγαρικής οικονομικής διεξόδου στο Αιγαίο, 1919-1923, Αθήνα 1997.
7 Κ. Δ. Σβολόπουλος, Το Βαλκανικόν Σύμφωνον και η ελληνική εξωτερική πολιτική, 1928-1934. Ανέκδοτον
κείμενον του Ελευθερίου Βενιζέλου, Αθήνα 1974.
8 Γενικότερα για την ελληνική εξωτερική πολιτική κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού της δεκαετίας του
1930 βλ. Ι. Κολιόπουλος, Παλινόρθωση, δικτατορία, πόλεμος, 1935-1941. Ο βρετανικός παράγοντας στην
Ελλάδα, Αθήνα 1985.
9 Για τη Συνδιάσκεψη και τη Συνθήκη του Μοντραί βλ. αναλυτικότερα A. R. DeLuca, Great Power
Rivalry at the Turkish Straits: The Montreux Conference and Convention of 1936, New York 1981. Πρβλ. A.
L. Macfie, The Straits Question, 1908-36, Thessaloniki 1993, σ. 213-227. Βλ. επίσης S. Seydi, The Turkish
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της υπογραφής στις 29 Ιανουαρίου 1937 Συμφώνου Φιλίας ανάμεσα στη Γιουγκοσλαβία
και τη Βουλγαρία, το οποίο μοιραία έπληξε τη συνοχή του Βαλκανικού Συμφώνου και
πολλαπλασίασε τους ελληνικούς φόβους για τον κίνδυνο αποχαλίνωσης του βουλγαρικού
αναθεωρητισμού10. Προκειμένου να αναχαιτίσει αυτόν τον κίνδυνο, ο Μεταξάς ήταν
απολύτως φυσικό να αναζητήσει πρόσθετα -στα ήδη υφιστάμενα- ερείσματα προς την
πλευρά της Τουρκίας, η οποία σε μεγάλο βαθμό συμμεριζόταν τις ελληνικές ανησυχίες.
Εξάλλου, η σημασία της τουρκικής συμπαράστασης ως μέσο αποτρεπτικό της
εκδήλωσης επίθεσης της Βουλγαρίας σε βάρος της Ελλάδας εφόσον η συγκυρία ήταν
ευνοϊκή για την πρώτη, είχε αποδειχθεί περίτρανα κατά τη διάρκεια του βενιζελικού
κινήματος τον Μάρτιο του 1935, όταν η κινητοποίηση του τουρκικού στρατού στην
Ανατολική Θράκη συγκράτησε τη Σόφια από το να στραφεί απειλητικά προς την πλευρά
της ελληνικής Μακεδονίας και Θράκης11.
Η επίσημη επίσκεψη του πρωθυπουργού της Τουρκίας Ισμέτ Ινονού στην Αθήνα τον
Μάιο του 1937 έδωσε την ευκαιρία για την εκατέρωθεν επιβεβαίωση της προσήλωσης
στην ελληνοτουρκική συνεννόηση ως παράγοντα σταθερότητας στη νοτιοανατολική
Ευρώπη. Οι συνομιλίες κορυφής διεξήχθησαν σε ιδιαιτέρως θερμό κλίμα, το οποίο
αποτυπώθηκε και στα δημοσιεύματα των εφημερίδων των δύο χωρών12. Ο Μεταξάς δεν
έκρυβε την ικανοποίησή του, την οποία εξέφρασε μέσω δημόσιων δηλώσεών του: «Ἡ
Ἑλλὰς καὶ ἡ Τουρκία», τόνιζε, «εὑρίσκονται ἐν πλήρει συμφωνίᾳ ἐπὶ πάντων τῷν σημείων
καὶ ἔχουν πλήρη ἐμπιστοσύνην ἐπὶ τὴν σταθερότητα καὶ ἀξίαν τῆς Βαλκανικῆς
Συνεννοήσεως»13. Προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω, σε τηλεφωνικό του μήνυμα προς
τον επικεφαλής της ελληνικής κυβέρνησης, ο πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας
Κεμάλ Ατατούρκ υπογράμμιζε: «Τὰ σύνορά μας εἶναι τὰ αυτὰ καὶ αἱ δυνάμεις αἱ
καλύπτουσαι αυτὰ εἶναι ἑνιαῖαι καὶ ἀδιάσπαστοι»14.
Προς την ολοκλήρωση της ελληνοτουρκικής συμμαχίας: οι συζητήσεις κορυφής
στην Άγκυρα (Οκτώβριος 1937)
Τον Οκτώβριο του 1937 ο Μεταξάς ανταπέδωσε την επίσκεψη του Ινονού,
μεταβαίνοντας στην Άγκυρα, όπου είχε τη δυνατότητα να συζητήσει εκτενώς με τον
Ατατούρκ το θέμα της ελληνοτουρκικής συνεργασίας και των προοπτικών επέκτασής
της. Και από τις δύο πλευρές υπογραμμίσθηκε με ιδιαίτερη έμφαση η στενότητα των
δεσμών, οι οποίοι, από το 1930 και μετά, είχαν αναπτυχθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και
στην Τουρκία. Διαπιστώθηκε επίσης η απόλυτη κοινότητα συμφερόντων, η οποία
χρησίμευε ως εδραία βάση πάνω στην οποία είχε οικοδομηθεί η ελληνοτουρκική φιλία.
Straits and the Great Powers: From the Montreux Convention to the Early Cold War, 1936-1947, Istanbul
2003, σ. 44-53.
10 Π. Πιπινέλης, Ιστορία της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος, 1923-1941, Αθήνα 1948, σ. 257-261.
11 J. O. Iatrides (ed.), Ambassador MacVeagh Reports: Greece, 1933-1947, Princeton 1980, σ. 109-110.
12 Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας [στο εξής: ΔΙΑΥΕ], 1937,
25.3, Ραφαήλ προς Υπουργείο Εξωτερικών, αρ. 1957, Άγκυρα, 31 Μαΐου 1937· Ἑστία, 25 Μαΐου 1937, σ. 1·
Ἑστία, 26 Μαΐου 1937, σ. 1 και 4· Ἑστία, 27 Μαΐου 1937, σ. 6.
13 Ἑστία, 25 Μαΐου 1937, σ. 4.
14 Ι. Μεταξάς, Το προσωπικό μου ημερολόγιο, τ. Δ΄, Αθήνα χ.χ., σ. 275-276.
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Σε αυτό το πλαίσιο, τονίστηκε ιδιαιτέρως ότι η συνεργασία ανάμεσα στις δύο γειτονικές
χώρες δεν αποτελούσε πρόσκαιρο, αλλά μόνιμο δεσμό, τον οποίο τίποτε δεν θα
μπορούσε να κλονίσει στο μέλλον. Ο Μεταξάς δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον
Ατατούρκ για τις τηλεφωνικές του ανακοινώσεις κατά την επίσκεψη του Ινονού στην
Αθήνα τον προηγούμενο Μάιο. Από την πλευρά του, ο Ατατούρκ απάντησε ότι
επικύρωνε απόλυτα τα όσα είχε τότε τηλεφωνικά αναφέρει. Επιπλέον, ο Μεταξάς
διαβεβαίωσε τον Ατατούρκ για τις προσπάθειες που κατέβαλε η Ελλάδα για τη
στρατιωτική της αναδιοργάνωση, εξέλιξη για την οποία ο πρόεδρος της Τουρκικής
Δημοκρατίας εξέφρασε τη ζωηρή ικανοποίησή του15.
Η τουρκική επιδοκιμασία για την ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων
αποτελούσε ασφαλώς αντανάκλαση του φόβου του βουλγαρικού αναθεωρητισμού. Η
εκδήλωση επιθετικών τάσεων από τη Βουλγαρία σε βάρος της Ελλάδας θα απειλούσε να
ανατρέψει άρδην την ισορροπία των δυνάμεων στα Βαλκάνια, ανοίγοντας το δρόμο για
ευρύτερες προσπάθειες αμφισβήτησης του εδαφικού καθεστώτος. Μία ισχυρή Βουλγαρία
με έξοδο στο Αιγαίο ήταν εν δυνάμει επικίνδυνος αντίπαλος για την ίδια την Τουρκία,
καθώς το βουλγαρικό ενδιαφέρον μετά από τη Δυτική Θράκη, πιθανόν να στρεφόταν
προς την Ανατολική. Από αυτή την άποψη, δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι ο
Ατατούρκ τόνισε στον Μεταξά την ύπαρξη κοινών ελληνοτουρκικών συμφερόντων
απέναντι στη Βουλγαρία, η οποία -όπως σημείωσε ο πρόεδρος της Τουρκικής
Δημοκρατίας- εξακολουθούσε να έχει «ανόητες» διεκδικήσεις έναντι της Ελλάδας.
Αυτές οι διεκδικήσεις, συμπλήρωσε ο Ατατούρκ, δεν ήταν δυνατόν ούτε κατ’ ελάχιστο
να ληφθούν υπόψη από την πλευρά της Ελλάδας και της Τουρκίας: αντιθέτως, η πείρα
είχε αποδείξει ότι το μοναδικό επιχείρημα που λαμβανόταν σοβαρά υπόψη στη Σόφια
ήταν η ισχύς. Κατά συνέπεια, κατέληγε, όσο οι Βούλγαροι αισθάνονταν ότι η Ελλάδα και
η Τουρκία ήταν επαρκώς προετοιμασμένες και παρέμεναν ενωμένες, θα απέφευγαν
επιμελώς να εξωθήσουν τα πράγματα στα άκρα16.
Ο Μεταξάς ήταν απολύτως σύμφωνος ότι η σύμπλευση της Ελλάδας και της
Τουρκίας απέναντι στη Βουλγαρία έπρεπε να συνεχιστεί. Προχωρώντας ένα βήμα
παρακάτω, ανέπτυξε στον Ατατούρκ τα μέτρα που λαμβάνονταν για προστασία της
Ελλάδας έναντι της Βουλγαρίας, και ειδικότερα τα εν εξελίξει οχυρωματικά έργα που
πραγματοποιούνταν κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων στην ανατολική
Μακεδονία και βόρεια της Κομοτηνής μέχρι τα όρια της αποστρατικοποιημένης ζώνης
της Θράκης που προέβλεπε η Συνθήκη της Λωζάννης. Επιπλέον, ο Μεταξάς πρότεινε τη
δημιουργία δύο ακόμα οχυρών, ενός στην κοιλάδα του Νέστου και ενός στην κοιλάδα
του Έβρου στην περιοχή της Αδριανούπολης, τα οποία κατά την εκτίμησή του θα

ΔΙΑΥΕ, 1940, 8.3, «Περίληψις συνδιαλέξεως λαβούσης χώραν μετά της Α.Ε. του Προέδρου της
Τουρκικής Δημοκρατίας και της Α.Ε. του Πρωθυπουργού κ. Μεταξά εν Αγκύρα την 19ην Οκτωβρίου 1937».
16 ΔΙΑΥΕ, 1940, 8.3, «Περίληψις συνδιαλέξεως λαβούσης χώραν μετά της Α.Ε. του Προέδρου της
Τουρκικής Δημοκρατίας και της Α.Ε. του Πρωθυπουργού κ. Μεταξά εν Αγκύρα την 19ην Οκτωβρίου 1937».
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καθιστούσαν αδύνατη κάθε προσπάθεια των Βουλγάρων να προελάσουν προς τη
θάλασσα. Χωρίς καμία δυσκολία, ο Ατατούρκ αποδέχθηκε αμέσως το σχέδιο17.
Οι σκέψεις για την οχύρωση της Αδριανούπολης δεν ήταν καινούργιες. Είχαν
συζητηθεί για πρώτη φορά με πρωτοβουλία του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας
Τεβφήκ Ρουσδή Αράς τον Φεβρουάριο του 1937 στην Αθήνα, στο περιθώριο της
πέμπτης συνόδου του Μόνιμου Συμβουλίου της Βαλκανικής Συνεννόησης. Οι εισηγήσεις
του Αράς είχαν γίνει τότε καταρχήν δεκτές από ελληνικής πλευράς, με αποτέλεσμα να
υπάρξει ανταλλαγή απόψεων για το θέμα σε επίπεδο Γενικών Επιτελείων Στρατού. Η
τουρκική πρόταση θεμελιωνόταν στο επιχείρημα ότι μέσω της διεξαγωγής των
οχυρωματικών έργων δεν θα προστατευόταν μόνο η Αδριανούπολη, αλλά και ένα μεγάλο
τμήμα του τουρκικού στρατού της Ανατολικής Θράκης, το οποίο, σε περίπτωση
εκδήλωσης επιθετικής ενέργειας της Βουλγαρίας εναντίον της Ελλάδας, θα εξορμούσε
από ευνοϊκή θέση εναντίον των βουλγαρικών δυνάμεων, πλήττοντας το πλευρό τους18.
Δεν ήταν, επομένως, παράδοξο το γεγονός ότι ο Μεταξάς πρότεινε το συντονισμό
των οχυρωματικών έργων της Ελλάδας και της Τουρκίας με σκοπό την αναχαίτιση του
βουλγαρικού κινδύνου. Μια τέτοια εξέλιξη ασφαλώς θα πολλαπλασίαζε την αποτρεπτική
ικανότητα των δύο συμμάχων, καθώς θα δημιουργούσε έναν συμπαγή αμυντικό όγκο,
τον οποίο δύσκολα θα μπορούσαν να διαρρήξουν οι βουλγαρικές δυνάμεις. Επιχειρώντας
να δώσουν ακόμα πρακτικότερο περιεχόμενο στη μεταξύ τους καταρχήν συμφωνία, ο
Μεταξάς και ο Ατατούρκ αποφάσισαν να καταρτισθεί μελέτη των σχεδίων της κοινής
οχύρωσης της Αδριανούπολης. Ως προς την εκτέλεση αυτών των σχεδίων, ο Μεταξάς
παρατήρησε ότι θα ήταν πολιτικά σκόπιμο να μην δοθεί από την Ελλάδα και την Τουρκία
αφορμή για ανατροπή των στρατιωτικών όρων της Συνθήκης του Νεϊγύ, διότι, σύμφωνα
με πληροφορίες που είχε στη διάθεσή του, η Βουλγαρία, μιμούμενη το παράδειγμα
άλλων αναθεωρητικών χωρών, σκόπευε πολύ σύντομα να ανακοινώσει τόσο στα
βαλκανικά κράτη όσο και στις Μεγάλες Δυνάμεις ότι θα καταργούσε τους σε βάρος της
στρατιωτικούς όρους της Συνθήκης του Νεϊγύ. Σε αυτήν την περίπτωση, πρόσθεσε ο
Μεταξάς, η Ελλάδα και η Τουρκία θα είχαν κάθε δικαίωμα να προβούν στην κατάργηση
των αποστρατικοποιημένων ζωνών. Ο Ατατούρκ συμφώνησε, αν και δεν πίστευε ότι η
Βουλγαρία θα προέβαινε σε περαιτέρω ενέργεια ως προς τους στρατιωτικούς
περιορισμούς, καθώς υπό τις δεδομένες περιστάσεις μπορούσε να προχωρήσει μόνο σε
περιορισμένη στρατιωτική αναδιοργάνωση, όση της επέτρεπαν οι οικονομικές της
δυνατότητες19.
Ταυτόχρονα με τις αμιγώς στρατιωτικές προετοιμασίες, ο Ατατούρκ επέμεινε ως
προς την ανάγκη διατήρησης του διπλωματικού κλοιού που είχε δημιουργηθεί με το
Βαλκανικό Σύμφωνο γύρω από τη Βουλγαρία. Κατά τη γνώμη του, το ζήτημα της
ανανέωσης του Συμφώνου, το οποίο εξέπνεε τον Φεβρουάριο του 1941, θα έπρεπε να
ΔΙΑΥΕ, 1940, 8.3, «Περίληψις συνδιαλέξεως λαβούσης χώραν μετά της Α.Ε. του Προέδρου της
Τουρκικής Δημοκρατίας και της Α.Ε. του Πρωθυπουργού κ. Μεταξά εν Αγκύρα την 19ην Οκτωβρίου 1937».
18 Α. Παπάγος, Ο πόλεμος της Ελλάδος, 1940-1941, Αθήνα 1995, σ. 56-59.
19 ΔΙΑΥΕ, 1940, 8.3, «Περίληψις συνδιαλέξεως λαβούσης χώραν μετά της Α.Ε. του Προέδρου της
Τουρκικής Δημοκρατίας και της Α.Ε. του Πρωθυπουργού κ. Μεταξά εν Αγκύρα την 19ην Οκτωβρίου 1937».
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τεθεί το ταχύτερο δυνατόν, δεδομένου ότι τόσο η Γιουγκοσλαβία όσο και η Ρουμανία
συμφωνούσαν ως προς την ωφελιμότητά του. Αντίθετα, θα ήταν επικίνδυνο εάν τα
συμβαλλόμενα μέρη ανέμεναν μέχρι την τελευταία στιγμή, αφήνοντας στα αντιτιθέμενα
στοιχεία το χρόνο να ενεργήσουν κατάλληλα, ίσως σε βάρος των κοινών τους
συμφερόντων. Ο Μεταξάς συμφώνησε να τεθεί το ζήτημα στην προσεχή σύνοδο της
Βαλκανικής Συνεννόησης, αν και ήταν βέβαιος ότι η Γιουγκοσλαβία και η Ρουμανία θα
έστεργαν με μεγαλύτερη προθυμία στην ανανέωση του Βαλκανικού Συμφώνου όσο
ισχυρότερες ήταν η Ελλάδα και η Τουρκία20: ήταν ακόμα μία σαφής ένδειξη ότι για την
Αθήνα η σύμπραξη με την Άγκυρα ήταν πρωταρχικής σημασίας.
Η συνάντηση Μεταξά-Ατατούρκ έδωσε την ευκαιρία για τη συζήτηση ενός ακόμα
θέματος κεφαλαιώδους σημασίας: την προοπτική διεύρυνσης του ελληνοτουρκικού
Συμφώνου της Εγκάρδιας Συνεννόησης, μέσω της επέκτασής του πέραν των κοινών
συνόρων της Θράκης. Ο Ατατούρκ εξέφρασε την άποψη ότι θα ήταν ευκταίο το
Σύμφωνο να λάμβανε ευρύτερη έκταση, καλύπτοντας και τα θαλάσσια σύνορα.
Εξετάζοντας τους ενδεχόμενους κινδύνους από τη Μεσόγειο, ο Ατατούρκ διέκρινε δύο
ενδεχόμενα: πρώτον, ρήξη μεταξύ Βρετανίας και Ιταλίας· και δεύτερον, αποκατάσταση
των ιταλοβρετανικών σχέσεων και επίθεση της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδας και της
Τουρκίας, με τη Βρετανία να αποφεύγει να αναμιχθεί. Στη δεύτερη περίπτωση, η
εμπλοκή της Ελλάδας και της Τουρκίας θα ήταν αυτόματη. Ακόμα όμως και στην πρώτη
περίπτωση, η ελληνοτουρκική ανάμιξη θα ήταν αργά ή γρήγορα αναπόφευκτη. Ο
Ατατούρκ επισήμανε ότι ούτε η Αθήνα ούτε η Άγκυρα έπρεπε να προβούν σε
παραχωρήσεις προς όφελος του Λονδίνου, χωρίς προηγούμενο λεπτομερή καθορισμό της
αρωγής που το τελευταίο θα τους παρείχε. Ο Μεταξάς δεν έκρυψε ότι θεωρούσε
εξαιρετικά απίθανο το δεύτερο ενδεχόμενο. Δέχθηκε όμως να εξεταστεί από εκείνο το
σημείο και μετά το είδος της βοήθειας που ενδεχομένως να παρείχε η Ελλάδα προς την
Τουρκία και αντίστροφα21.
Το εγκάρδιο κλίμα που επικράτησε στη συνάντηση κορυφής της Άγκυρας
αποτυπώθηκε και στην αρθρογραφία τόσο του ελληνικού, όσο και του τουρκικού
Τύπου22. Συνολικά, η εκτενής συζήτηση ανάμεσα στον Μεταξά και στον Ατατούρκ
απηχούσε τις απόψεις πάνω στις οποίες είχε στηριχθεί από το 1930 και μετά η
ελληνοτουρκική προσέγγιση: δημιουργία ενός διμερούς συμμαχικού δεσμού, ικανού να
λειτουργεί αποτρεπτικά έναντι πρωτίστως της ενδεχόμενης βουλγαρικής επιθετικότητας.
Σε αυτό το πλαίσιο, η αποστροφή του Μεταξά ως προς την αδιάσπαστη ενότητα του
ελληνικού και του τουρκικού στρατού23 επιβεβαίωσε τη σταθερή προσήλωση της Αθήνας
ΔΙΑΥΕ, 1940, 8.3, «Περίληψις συνδιαλέξεως λαβούσης χώραν μετά της Α.Ε. του Προέδρου της
Τουρκικής Δημοκρατίας και της Α.Ε. του Πρωθυπουργού κ. Μεταξά εν Αγκύρα την 19ην Οκτωβρίου 1937».
21 ΔΙΑΥΕ, 1940, 8.3, «Περίληψις συνδιαλέξεως λαβούσης χώραν μετά της Α.Ε. του Προέδρου της
Τουρκικής Δημοκρατίας και της Α.Ε. του Πρωθυπουργού κ. Μεταξά εν Αγκύρα την 19ην Οκτωβρίου 1937».
22 ΔΙΑΥΕ, 1937, 25.7, Ραφαήλ προς Υπουργείο Εξωτερικών, αρ. 3553, Άγκυρα, 25 Οκτωβρίου 1937·
Ἀκρόπολις, 20 Οκτωβρίου 1937, σ. 1 και 6· Ἀκρόπολις, 21 Οκτωβρίου 1937, σ. 1 και 6· Ἑστία, 20 Οκτωβρίου
1937, σ. 1 και 2.
23 ΔΙΑΥΕ, 1937, 25.7, Ραφαήλ προς Υπουργείο Εξωτερικών, αρ. 3553, Άγκυρα, 25 Οκτωβρίου 1937.
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στην αγαστή συνεργασία με την Άγκυρα, υπονοώντας ότι η συνεργασία αυτή είχε πλέον
λάβει τη μορφή αμυντικής συμμαχίας. Αυτό ήταν το πνεύμα που διέπνεε το Σύμφωνο της
Εγκάρδιας Συνεννόησης του 1933 και το οποίο, όπως ανέφερε ο Ελευθέριος Βενιζέλος,
είχε διαπιστωθεί ήδη από την εποχή της υπογραφής του Συμφώνου Φιλίας του 1930:
«“Τα βαλκανικά σύνορα της Ἑλλάδος”, μοῦ εἶπε καί ὁ Κεμάλ [:Ατατούρκ] καί ὁ
[πρωθυπουργός] Ἰσμέτ πασᾶς [:Ινονού] και ὁ [υπουργός Εξωτερικών] Τεβφήκ Ρουσδῆ
βέης [:Αράς], “ὅτι θά θεωροῦμεν ὡς ἰδικά μας σύνορα καί δέν θά ἐδεχόμεθα νά
παραβιασθοῦν εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος, διότι μείωσις τῆς θέσεως τῆς Ἑλλάδος εἰς την
Βαλκανικήν θά ἐδημιούργει ἄμεσον κίνδυνον διά τήν Τουρκίαν”»24. Τις δηλώσεις αυτές
επιβεβαίωσε λίγα χρόνια αργότερα ο Αράς σε συνομιλία του με Γάλλο διπλωμάτη: «Το
να διεκδικήσει κάποιος κάτι από την Ελλάδα είναι σαν να το διεκδικεί από την Τουρκία.
Υπό αυτή την έννοια είμαι Έλληνας»25.
Η Συμπληρωματική Συνθήκη του 1938: απόγειο και όρια της ελληνοτουρκικής
συνεργασίας
Εκείνο που αποδείκνυε το περιεχόμενο της συζήτησης Μεταξά-Ατατούρκ ήταν ότι
και οι δύο πλευρές ήταν πρόθυμες όχι μόνο να συνεχίσουν τη μεταξύ τους συνεργασία,
αλλά να την επεκτείνουν τόσο σε διπλωματικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο, με στόχο
την προστασία απέναντι στις επιθετικές διαθέσεις της Βουλγαρίας. Λίγες ημέρες μετά
την επίσκεψη του Μεταξά στην Άγκυρα, ο βασιλιάς Γεώργιος Β΄, ευρισκόμενος στο
Παρίσι, είχε την ευκαιρία να αναλύσει αυτήν την πτυχή της ελληνοτουρκικής
συνεννόησης ενώπιον του πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών της Γαλλίας,
Καμίγ Σωτάν και Υβόν Ντελμπός αντίστοιχα. Όπως εξηγούσε ο Γεώργιος Β΄, ζήτημα
εξόδου της Βουλγαρίας στο Αιγαίο δεν υφίστατο όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για
την Τουρκία, η οποία θεωρούσε ότι η κοινότητα των ελληνοτουρκικών συνόρων
αποτελούσε την ακλόνητη βάση της φιλίας των δύο κρατών26.
Η ελληνοτουρκική συνάντηση κορυφής του Οκτωβρίου του 1937 κατέτεινε στην
προσθήκη ακόμα μίας παραμέτρου στη συνεργασία Αθήνας και Άγκυρας: την προοπτική
προσβολής του εδάφους των δύο γειτονικών κρατών από την Ιταλία. Ο φόβος για την
εκδήλωση επιθετικών τάσεων από την πλευρά της Ρώμης δεν ήταν αστήρικτος, αλλά
αντιθέτως θεμελιωνόταν στους αναθεωρητικούς προσανατολισμούς της ιταλικής
εξωτερικής πολιτικής. Οι ανησυχίες είχαν αυξηθεί μετά από την ιταλική εισβολή στην
Αιθιοπία, η οποία είχε επιπλέον αποδείξει την αδυναμία της Κοινωνίας των Εθνών να
εγγυηθεί αποτελεσματικά τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και την εδαφική

Σ. Ι. Στεφάνου (επιμ.), Τα κείμενα του Ελευθερίου Βενιζέλου, τόμος Δ΄, Αθήνα 1981, σ. 137· Π. Α.
Zάννας (επιμ.), Αρχείο της Πηνελόπης Σ. Δέλτα. 1. Ελευθέριος Βενιζέλος. Ημερολόγιο-Αναμνήσεις-ΜαρτυρίεςΑλληλογραφία, Αθήνα 1978, σ. 173.
25 C. Svolopoulos, «Le problème de la sécurité dans le sud-est européen de l’entre-deux guerres: à la
recherche des origines du pacte balkanique de 1934», Balkan Studies 14 (1973), σ. 264.
26 Αρχείο Ιωάννη Μεταξά (Γενικά Αρχεία του Κράτους) [στο εξής: ΑΙΜ], φάκ. 46, Πολίτης προς Μεταξά,
αρ. 4186, Παρίσι, 7 Νοεμβρίου 1937.
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ακεραιότητα των μελών της27. Η κατοχή των Δωδεκανήσων, όπου οι Ιταλοί διέθεταν
ισχυρές ναυτικές βάσεις (με σημαντικότερη εκείνη της Λέρου), προσέφερε ένα πρόσθετο
προγεφύρωμα για ενδεχόμενες ιταλικές κινήσεις είτε εναντίον της Ελλάδας, είτε εναντίον
της Τουρκίας.
Ο ιταλικός παράγοντας ήταν άμεσα συναρτημένος και με τον βουλγαρικό κίνδυνο.
Εμπνεόμενη από το πνεύμα της αναθεώρησης του εδαφικού καθεστώτος, η Σόφια ήταν
φυσικό να έλκεται από την εξίσου αναθεωρητική Ρώμη. Η πρόσδεση της Βουλγαρίας στο
διπλωματικό άρμα της Ιταλίας δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για ενεργότερη εκδήλωση
της βουλγαρικής επιθετικότητας. Ταυτόχρονα, η Βουλγαρία μπορούσε δυνητικά να
αποτελέσει χρήσιμο μέσο πίεσης στα ιταλικά χέρια με σκοπό την προώθηση των
ιταλικών θέσεων στα Βαλκάνια και τη διάσπαση του Βαλκανικού Συμφώνου. Η Ιταλία,
εξάλλου, είχε ήδη από καιρό θέσει υπό καθεστώς μερικής κηδεμονίας την Αλβανία, ενώ
είχε πρωτοστατήσει στη σύναψη του βουλγαρογιουγκοσλαβικού Συμφώνου Φιλίας της
29ης Ιανουαρίου 1937.
Μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, το περιεχόμενο της συνομιλίας ανάμεσα στον
Μεταξά και στον Ατατούρκ αποκτούσε ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Σε μια εποχή
αποσταθεροποίησης του διεθνούς συστήματος, η ακόμα στενότερη ελληνοτουρκική
συνεργασία προκρινόταν και από τις δύο πλευρές ως απαραίτητη για την ενίσχυση της
ασφάλειας τόσο της Ελλάδας, όσο και της Τουρκίας. Η συνάντηση κορυφής της Άγκυρας
έθεσε τις βάσεις για την επέκταση του διμερούς συμμαχικού δεσμού, ο οποίος
ξεπερνούσε κατά πολύ τις εγγυήσεις ασφάλειας που παρείχε το Βαλκανικό Σύμφωνο.
Λίγες εβδομάδες αργότερα, οι συζητήσεις σε επίπεδο στελεχών των Γενικών Επιτελείων
Στρατών της Ελλάδας και της Τουρκίας επιβεβαίωσαν την πλήρη συμφωνία των δύο
πλευρών και σε στρατιωτικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της προοπτικής οχύρωσης
της Αδριανούπολης28.
Πέρα από τη δεδηλωμένη βούληση της Αθήνας και της Άγκυρας να ενισχύσουν
περαιτέρω τη μεταξύ τους συνεργασία, οι καταιγιστικές διεθνείς εξελίξεις καθιστούσαν
ακόμα επιτακτικότερη τη σύσφιξη των ελληνοτουρκικών συμμαχικών δεσμών.
Κορυφαίο σύμπτωμα της διεθνούς κρίσης αποτέλεσε τον Μάρτιο του 1938 η
πραξικοπηματική προσάρτηση της Αυστρίας από τη ναζιστική Γερμανία, η οποία όχι
μόνο συνιστούσε ωμή παραβίαση των Συνθηκών Ειρήνης των Βερσαλλιών και του
Αγίου Γερμανού29, αλλά επιπλέον αποδείκνυε την αδυναμία της Γαλλίας και της
Μεγάλης Βρετανίας να χαλιναγωγήσουν τον Χίτλερ. Η σύναψη στις 16 Απριλίου 1938
ιταλοβρετανικής Συμφωνίας με αντικείμενο τη μείωση της έντασης στις σχέσεις Ρώμης
και Λονδίνου στη Μεσόγειο και στην Εγγύς Ανατολή, ανακίνησε τους ελληνικούς
φόβους απέναντι στην Ιταλία30. Καθώς οι αναθεωρητικές δυνάμεις στην Ευρώπη
27

G. W. Baer, Test Case: Italy, Ethiopia and the League of Nations, Stanford 1976· J. Barros, Britain,
Greece and the Politics of Sanctions: Ethiopia, 1935-1936, London 1982.
28 ΑΙΜ, φάκ. 46, Μεταξάς προς Πρεσβεία Λονδίνου, αρ. 23602/Α΄, [Αθήνα], 12 Νοεμβρίου 1937.
29 J. Gehl, Austria, Germany and the Anschluss, 1931-1938, London 1963· H. Wright, «The Legality of the
Annexation of Austria by Germany», The American Journal of International Law 38/4 (1944), σ. 621-635.
30 J. O. Iatrides (ed.), Ambassador MacVeagh Reports, σ. 133.
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κέρδιζαν ολοένα έδαφος, με αποτέλεσμα την πύκνωση των σύννεφων της επερχόμενης
νέας πανευρωπαϊκής σύρραξης, η αμοιβαία αναζήτηση πρόσθετων εγγυήσεων
αποτελούσε για την Ελλάδα και την Τουρκία τη μοναδική ρεαλιστική προοπτική, ιδίως
σε σχέση με την προσπάθειά τους να ανασχέσουν τον βουλγαρικό επεκτατισμό.
Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων επιτάχυνε τη συνομολόγηση της
ελληνοτουρκικής Συνθήκης, τα θεμέλια της οποίας είχαν τεθεί κατά τη διάρκεια των
συζητήσεων ανάμεσα στον Μεταξά και στον Ατατούρκ τον Οκτώβριο του 1937 στην
Άγκυρα. Η υπογραφή της πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου 1938 στην Αθήνα από τον
Μεταξά και τον Τούρκο ομόλογό του Τζελάλ Μπαγιάρ κατά τη διάρκεια της επίσημης
επίσκεψης του τελευταίου στην Αθήνα, και όπως προέκυπτε από τον τίτλο αποτελούσε
«συμπλήρωμα» στο Σύμφωνο Φιλίας του 1930 και στο Σύμφωνο της Εγκάρδιας
Συνεννόησης του 1933. Βάσει του πρώτου άρθρου της Συμπληρωματικής Συνθήκης,
αφενός η Ελλάδα και αφετέρου η Τουρκία αναλάμβαναν την υποχρέωση, σε περίπτωση
που η μία από τις δύο δεχόταν επίθεση από τρίτο κράτος, η άλλη να εξασφαλίσει την
ουδετερότητά της, αποκρούοντας εν ανάγκη και με τα όπλα τη χρησιμοποίηση του
εδάφους της για τη διεξαγωγή επιθετικών επιχειρήσεων σε βάρος της άλλης
αντισυμβαλλόμενης χώρας. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ίδιας Συνθήκης, εάν ένα τρίτο
κράτος προέβαινε σε «εχθρική πράξη» εναντίον είτε της Ελλάδας είτε της Τουρκίας, οι
δύο κυβερνήσεις θα συνεννοούνταν για την αντιμετώπιση της κατάστασης31.
Στην πραγματικότητα, η Συμπληρωματική Συνθήκη επέκτεινε την εγγύηση των
κοινών από τη Θράκη στο Αιγαίο Πέλαγος, δίνοντας έτσι στην ελληνοτουρκική
συνεννόηση χαρακτήρα πλήρους συμμαχίας. «Τὰς θερμὰς προπόσεις, τὰς ὁποίας
ἀντήλλαξαν […] μετὰ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ νέου Ἑλληνοτουρκικοῦ συμφώνου, οἱ
πρωθυπουργοὶ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Τουρκίας, διέπνεε κυρίως ἡ βαθυτάτη ἱκανοποίησις διὰ
τὴν ἐπίτευξιν μιᾶς ἀκόμη προσθέτου καὶ σημαντικῆς ἐγγυήσεως διὰ τὴν εἰρήνην τῶν χωρῶν
των καὶ τῆς γεωγραφικῆς των περιοχῆς […]», σημείωνε σε πρωτοσέλιδο άρθρο της η
εφημερίδα Ἑστία32, αποτυπώνοντας το θερμό ελληνοτουρκικό κλίμα. Το κοινό
ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά από το τέλος των συνομιλιών κορυφής της Αθήνας ήταν
πολύ πιο ενθουσιώδες από το συνηθισμένο και διατράνωνε την αμοιβαία προσήλωση
στην ελληνοτουρκική συνεργασία. Εξάλλου, τις εξαιρετικά θετικές εντυπώσεις του από
την επίσκεψη στην ελληνική πρωτεύουσα, όπου είχε τύχει ενθουσιώδους υποδοχής,
μετέφερε στον Έλληνα πρεσβευτή στην Άγκυρα Ραφαήλ Ραφαήλ, αλλά και σε άλλους
ξένους διπλωμάτες στην τουρκική πρωτεύουσα, ο Μπαγιάρ αμέσως μετά την εκεί
επιστροφή του33.
Ωστόσο, οι πανηγυρικές διακηρύξεις δεν αρκούσαν για να καλύψουν τις εγγενείς
αδυναμίες της Συμπληρωματικής Συνθήκης, οι οποίες γίνονταν ευδιάκριτες με μία
προσεκτικότερη ανάγνωση και ενδελεχέστερη ανάλυση των διατάξεών της. Η επέκταση
Π. Πιπινέλης, Ιστορία της εξωτερικής πολιτικής, σ. 276-277· Α. Παπάγος, Ο πόλεμος της Ελλάδος, σ. 3536· Ι. Π. Πικρός, Τουρκικός επεκτατισμός: από το μύθο της ελληνοτουρκικής φιλίας στην πολιτική για την
αστυνόμευση των Βαλκανίων, 1930-1943, Αθήνα 1996, σ. 71-72.
32 Ἑστία, 28 Απριλίου 1938, σ. 1.
33 ΔΙΑΥΕ, 1938, Β/3/Τ, Ραφαήλ προς Υπουργείο Εξωτερικών, αρ. 1311, Άγκυρα, 5 Μαΐου 1938.
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των συμβατικών υποχρεώσεων των δύο συμβαλλόμενων μερών εκτός του γεωγραφικού
πλαισίου της Βαλκανικής χερσονήσου επιβάρυνε δυσανάλογα περισσότερο την Ελλάδα,
αφού η πιθανότητα σε βάρος της επίθεσης μέσω του τουρκικού εδάφους ήταν
οπωσδήποτε πολύ μικρότερη απ’ ό,τι το αντίστροφο, λόγω ακριβώς της γεωγραφικής
πραγματικότητας. Με άλλα λόγια, εάν μία Μεγάλη Δύναμη, όπως π.χ. η Ιταλία,
αποφάσιζε να επιτεθεί στην Τουρκία, ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα χρησιμοποιούσε τα
ελληνικά νησιά του Αιγαίου. Αντιθέτως, η στρατιωτική προσβολή της Ελλάδας δεν
προϋπέθετε τη χρησιμοποίηση του τουρκικού εδάφους34.
Στην πραγματικότητα, η Συμπληρωματική Συνθήκη σηματοδοτούσε τα όρια της
ελληνοτουρκικής συνεργασίας. Λίγους μήνες μετά από την υπογραφή της
Συμπληρωματικής Συνθήκης, αφενός ο διαμελισμός της Τσεχοσλοβακίας, αποτέλεσμα
της επεκτατικής πολιτικής του Χίτλερ και της κατευναστικής διάθεσης της Μεγάλης
Βρετανίας και της Γαλλίας, και αφετέρου η εγκαθίδρυση τον Απρίλιο του 1939 ιταλικού
προτεκτοράτου στην Αλβανία, αποτελούσαν τα κορυφαία συμπτώματα της δραματικής
επιδείνωσης της διεθνούς κατάστασης. Η ραγδαία διολίσθηση της Ευρώπης προς την
άβυσσο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου συμπαρέσυρε και τη συνεννόηση ανάμεσα στην
Αθήνα και στην Άγκυρα. Η ελληνοτουρκική σύμπραξη δεν αρκούσε ώστε να σταθεί
ανάχωμα στην πλημμυρίδα των Δυνάμεων του Άξονα, οι οποίες, με επικεφαλής τη
Γερμανία, αποδόμησαν και οδήγησαν σε παταγώδη κατάρρευση το διεθνές σύστημα του
Μεσοπολέμου. Άλλωστε, την ίδια τύχη με τον ελληνοτουρκικό συνασπισμό είχαν και
όλα τα περιφερειακά σύμφωνα ασφάλειας, όπως για παράδειγμα το τετραμερές
Βαλκανικό ή εκείνο της Μικρής Συνεννόησης ανάμεσα στη Γιουγκοσλαβία, τη Ρουμανία
και την Τσεχοσλοβακία.
Η αποτυχία αποτροπής του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου συνέπεσε χρονικά με τη
σταδιακή αποστασιοποίηση της Άγκυρας από τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει έναντι
της Αθήνας. Η άρδην αλλαγή των γεωπολιτικών δεδομένων κατέφερε ανεπανόρθωτα
πλήγματα στην ελληνοτουρκική προσέγγιση, αφαιρώντας της όλα εκείνα τα στοιχεία που
είχαν αποτελέσει τη βάση της στο πρόσφατο παρελθόν. Όταν πλέον η Ελλάδα βρέθηκε
στη δίνη του Πολέμου, η διαπίστωση αυτή έλαβε ακόμα πιο δραματική μορφή, αφού η
Άγκυρα αρνήθηκε να τηρήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις που προέκυπταν από το
Σύμφωνο της Εγκάρδιας Συνεννόησης του 1933, από το Βαλκανικό Σύμφωνο του 1934,
αλλά και από τη Συμπληρωματική Συνθήκη του 1938. Αν στην περίπτωση της ιταλικής
εισβολής μέσω του αλβανικού εδάφους η Τουρκία μπορούσε να επικαλεστεί το γράμμα
των εν λόγω συμφωνιών προκειμένου να αποφύγει να συμπαρασταθεί στην Ελλάδα, σε
εκείνη της γερμανικής εισβολής μέσω του βουλγαρικού εδάφους δεν υπήρχε ούτε η
τυπική δικαιολογία για τη μη εκπλήρωση των υποσχέσεών της.
Επιλέγοντας την πολιτική της επιτήδειας ουδετερότητας, οι Τούρκοι ιθύνοντες όχι
μόνο έδιναν ανάγλυφα το στίγμα της τουρκικής παρασπονδίας, αλλά επιπλέον
αποδείκνυαν στην πράξη ότι η διμερής συνεργασία, η οποία είχε εγκαινιασθεί δέκα
J. O. Iatrides (ed.), Ambassador MacVeagh Reports, σ. 133-134· Π. Πιπινέλης, Ιστορία της εξωτερικής
πολιτικής, σ. 277-278· Κ. Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική, 1900-1945, Αθήνα 20029, σ. 252253.
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χρόνια νωρίτερα, είχε εξαντλήσει τη δυναμική της. Κατά τη διάρκεια, εξάλλου, του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου η Άγκυρα δεν δίστασε να διαπραγματευθεί, πολλές φορές μάλιστα
ταυτόχρονα και με τους δύο αντιμαχόμενους συνασπισμούς (Σύμμαχοι και Άξονας),
άλλοτε την έξοδό της στον πόλεμο και άλλοτε την ευμενή της ουδετερότητα, με
αντάλλαγμα ελληνικά ή ελληνοκατοικούμενα εδάφη35. Μόνο μετά το τέλος του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου, όταν Ελλάδα και Τουρκία εντάχθηκαν στον δυτικό κόσμο, η
ελληνοτουρκική φιλία αναβίωσε για ένα μικρό χρονικό διάστημα, πριν δεχθεί θανάσιμο
πλήγμα λόγω της ανακίνησης του Κυπριακού.

Για την πολιτική της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου βλ. Ι.
Π. Πικρός, Τουρκικός επεκτατισμός, σ. 123-322. Συνολικότερα για την τουρκική εξωτερική πολιτική κατά
την ίδια περίοδο, με αρκετές αναφορές και σε ζητήματα άμεσου ελληνικού ενδιαφέροντος βλ. F. G. Weber,
O επιτήδειος ουδέτερος, Αθήνα 19834.
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Antonis Klapsis
In the Midst of the International Crisis: Greco-Turkish Relations
during the Dictatorship of Ioannis Metaxas
and the Additional Treaty of 27 April 1938
Summary
The article analyses the reasons behind the close cooperation between Greece and
Turkey in the 1930s, with special emphasis in the period between the establishment of the
dictatorship of Ioannis Metaxas and the signing of the so-called Additional Treaty of 27
April 1938. The foundations of this Treaty were laid during the official visit of Metaxas
in Ankara in October 1937 when he had the opportunity to discuss in length with the
President of the Republic of Turkey Kemal Atatürk all the aspects of Greco-Turkish
collaboration and the prospects of its further expansion. Both Greece and Turkey were
apprehensive towards the revisionist tendencies of Bulgaria. This was the main reason
behind the rapprochement between Athens and Ankara ever since 1930. Indeed, the
signing of the Additional Treaty expanded the limits of Greco-Turkish defensive
cooperation but at the same time it marked the beginning of the gradual weakening of this
cooperation.

Παύλος Σεραφείμ
Ο αμερικανοσοβιετικός ανταγωνισμός στο εκκλησιαστικό πεδίο
κατά τα πρώτα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου:
η περίπτωση του «πατριαρχικού κράτους των Στενών»

Η παρούσα ανακοίνωση επιχειρεί να διερευνήσει πτυχές του ρόλου που διαδραμάτισε η
Ορθόδοξη Εκκλησία στη διεθνή πολιτική αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα δούμε
ότι ο εκκλησιαστικός χώρος αποτέλεσε πεδίο ανταγωνισμού των δύο δυνάμεων (ΗΠΑ και
ΕΣΣΔ).
Θα αναφερθούμε πρώτα στο πώς αντιλαμβανόταν η σοβιετική πλευρά το ρόλο της
Εκκλησίας και στη συνέχεια στο πώς τον αντιλαμβάνονταν οι Αμερικανοί. Τέλος, θα
αναφερθούμε στους αμερικανικούς φόβους κατά το 1946 για την ίδρυση ενός πατριαρχικού
κράτους στην περιοχή των Στενών υπό σοβιετικό έλεγχο.
Ξεκινώντας από τη Ρωσική Eκκλησία, θα θυμίσουμε πως ακριβώς στα χρόνια του
πολέμου συντελέστηκε η επονομαζόμενη από τους μελετητές «μεγάλη αναγέννησή» της.
Συγκεκριμένα, μετά την επιβολή του κομμουνιστικού σοβιετικού καθεστώτος στη Ρωσία η
Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν σε διωγμό, καθώς το νέο καθεστώς είχε έντονο αντιθρησκευτικό
χαρακτήρα. Θεωρούσε τη θρησκεία «όπιο του λαού» και ήθελε να εξαλείψει το θρησκευτικό
συναίσθημα των Ρώσων, ο οποίοι είχαν έντονο αυτό το συναίσθημα διαχρονικά. Σύντομα
όμως πολιτικοί λόγοι επέβαλαν τη χαλάρωση της αντιθρησκευτικής πολιτικής του
σοβιετικού καθεστώτος. Η εισβολή της χιτλερικής Γερμανίας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο έφερε σε τρομερά δύσκολη θέση τους Ρώσους. Οι Γερμανοί νίκησαν το σοβιετικό
στρατό και σύντομα, σε λιγότερο από τέσσερις μήνες, κατέλαβαν εκτεταμένες περιοχές της
ευρωπαϊκής Ρωσίας, ενώ οι μόνες μεγάλες πόλεις που δεν είχαν περάσει στον γερμανικό
έλεγχο ήταν η Μόσχα και το Λένινγκραντ. Ο κίνδυνος λοιπόν, για την ΕΣΣΔ ήταν θανάσιμος
και η σοβιετική ηγεσία χρειαζόταν να λάβει γενναία μέτρα προς κάθε κατεύθυνση. Στη
συνάφεια αυτή, ο σοβιετικός ηγέτης Στάλιν δεν δίστασε να επιστρατεύσει και την Εκκλησία
προκειμένου να συσπειρώσει το λαό ενάντια στον εισβολέα. Έτσι, την περίοδο αυτή πολλά
από τα καταργημένα εκκλησιαστικά προνόμια επανήλθαν, άνοιξαν εκκλησίες, εκλέχτηκαν
επίσκοποι, καθώς και νέος Πατριάρχης, ο Σέργιος. Η πολιτική αυτή αποδείχτηκε
επιτυχημένη, καθώς οι Σοβιετικοί κατάφεραν να νικήσουν τους Γερμανούς, εξαιτίας εν μέρει
της συμβολής της Εκκλησίας στην εθνεγερσία του λαού. Μεταπολεμικά, ο σοβιετικός Τύπος
πολλές φορές εκφράστηκε θετικά για τον ρόλο της Εκκλησίας στη νίκη κατά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο και, μεταφέροντας προφανώς τις σκέψεις της σοβιετικής ηγεσίας,
ανέφερε ότι υπήρχαν προσδοκίες ότι η συνεργασία των δύο πλευρών, πολιτικής ηγεσίας και
Εκκλησίας, θα συνεχιζόταν. Η Ρωσική Εκκλησία ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες αυτές και
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επέδειξε έντονη δραστηριότητα εντός και εκτός της χώρας της. Ο Πατριάρχης Μόσχας
Αλέξιος προσπάθησε να εξυψώσει το κύρος του έναντι του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Επισκέφθηκε όλα τα ορθόδοξα Πατριαρχεία της Ανατολής, εκτός από αυτό της
Κωνσταντινούπολης. Αντικειμενικός του στόχος, πέρα από την σύσφιξη των σχέσεών του με
τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, ήταν να υποκαταστήσει το Φανάρι στην κεφαλή της
ιεραρχίας της Ορθοδοξίας και να οικειοποιηθεί αυτός τον τίτλο του Οικουμενικού
Πατριάρχη. Με άλλα λόγια, επιθυμούσε να καταστεί το Πατριαρχείο Μόσχας το
σημαντικότερο ορθόδοξο Πατριαρχείο και να αναδειχθεί ως πρώτο τη τάξει ανάμεσα σε όλες
τις ορθόδοξες Εκκλησίες. Σε μια τέτοια περίπτωση, όχι μόνο το κύρος του θα αυξανόταν,
αλλά, καθώς θα καθίστατο σημείο αναφοράς των υπολοίπων Ορθοδόξων Εκκλησιών, θα είχε
επιπλέον και αυξημένη επιρροή πάνω τους1.
Αυτή η αναγέννηση της Ρωσικής Εκκλησίας δεν πέρασε απαρατήρητη από τις ΗΠΑ, οι
οποίες «χαρτογραφούσαν» τα επικίνδυνα νερά στα οποία επρόκειτο να πλεύσουν και με
εντυπωσιακή μεθοδικότητα εξέταζαν όλους εκείνους τους παράγοντες που θα μπορούσαν να
αξιοποιήσουν στη διαμόρφωση της πολιτικής τους. Ειδικότερα, οι ΗΠΑ μετά τη λήξη του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου είχαν αναδειχθεί στην ισχυρότερη χώρα της Δύσης, πολιτικά και
στρατιωτικά και σύντομα θα αναλάμβαναν την ηγεσία του δυτικού στρατοπέδου. Ο ρόλος
αυτός όμως προϋπέθετε δραστηριοποίηση σε διάφορους τομείς πολιτικής δραστηριότητας
που μέχρι τότε τους ήταν σχετικά άγνωστοι. Ίσως ο πιο χαρακτηριστικός ήταν και ο
θρησκευτικός-εκκλησιαστικός τομέας. Γι’ αυτό λοιπόν ήταν απαραίτητο για τις ΗΠΑ, προς
άρση κάθε αβεβαιότητας ή λανθασμένης κίνησης, να διερευνήσουν ή καλύτερα, όπως
ειπώθηκε παραπάνω, να «χαρτογραφήσουν» το πλαίσιο λειτουργίας αυτού του χώρου. Το
έργο αυτής της «χαρτογράφησης» ανέλαβαν να το υλοποιήσουν διάφορες υπηρεσίες της
αμερικανικής διοίκησης. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται η με ημερομηνία 15 Μαΐου 1946
έκθεση του τμήματος Έρευνας και Πληροφοριών (Office of Research and Intelligence) του
αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών με τίτλο «Ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην
ελληνική πολιτική».
Στο έγγραφο αναφέρεται ότι η Ρωσική Εκκλησία μετά την αναγέννησή της κατά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν «εργαλείο της [σοβιετικής] κρατικής πολιτικής»2. Επίσης, γίνεται
1 Για τις σχέσεις της Ρωσικής Εκκλησίας με το νέο σοβιετικό καθεστώς στη Ρωσία μετά την Οκτωβριανή
Επανάσταση, καθώς και για την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου βλ. W. Alexeev - Th. Stavrou, The Great
Revival. The Russian Church under German Occupation, Minneapolis 1976. Ο όρος όμως «θρησκευτική
αναγέννηση» (religious revival) που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το φαινόμενο της εκ νέου ακμής της
Ρωσικής Εκκλησίας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο είναι παλαιότερος, καθώς υπάρχει στις σελίδες
αμερικανικού εγγράφου του 1946: N.A.D.S., C.G.R, 1936-1958, 840.4, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, Έκθεση
αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών «Ν. 3127. Ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ελληνική πολιτική»,
Ουάσινγκτον, 15 Μαΐου 1946.
2 «There was, however, little doubt that the Church would serve as an instrument of state policy, and critics
pointed out the coincidence of dissolution of the Third International and restoration of the Church.»: N.A.D.S.,
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εκτενής αναφορά στην προσπάθεια της Ρωσικής Εκκλησίας να αυξήσει την επιρροή της στον
ορθόδοξο κόσμο. Επισημαίνεται η φιλοσοβιετική στάση του τότε Οικουμενικού Πατριάρχη
Μαξίμου, αλλά και η προσπάθεια των Ρώσων να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στη
μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους. Μέσα από τις σελίδες της Έκθεσης γίνεται αντιληπτή
η αμερικανική αγωνία μήπως ο Άθως καθίστατο μια βάση, η οποία θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί από τους Ρώσους για να αυξήσουν την επιρροή τους στην περιοχή της
ανατολικής Μεσογείου. Φόβος των Αμερικανών σχετικά με μια ενδεχόμενη αύξηση της
σοβιετικής επιρροής στα εκκλησιαστικά πράγματα της Ορθοδοξίας φαίνεται ότι ήταν μήπως
η Ρωσία αποκτήσει την συμπάθεια θρησκευτικών ηγετών στην Ελλάδα, αλλά και σε
ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, και την εκμεταλλευτεί στη συνέχεια στον αγώνα της εναντίον
των δυτικών δυνάμεων3.
Στη συνάφεια αυτή, οι Αμερικανοί εξετάζουν ειδικά τη στάση της ιεραρχίας της
Ελληνικής Εκκλησίας, αλλά και τις ιδεολογικές τοποθετήσεις του ελληνοορθόδοξου κλήρου.
Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι η Ελληνική Εκκλησία ήταν καχύποπτη για την αγαθότητα
των ρωσικών κινήσεων στα εκκλησιαστικά πράγματα4. Στη διαιρεμένη ιδεολογικά Ελλάδα
ανάμεσα στην Αριστερά που προσέβλεπε στη Ρωσία και στη Δεξιά που κοιτούσε προς τη
Μεγάλη Βρετανία η μεγάλη πλειοψηφία του κλήρου διέκειτο φιλικά προς τη Δύση5.
Για να τεκμηριώσει ο συντάκτης της έκθεσης τη φιλοδυτική ιδεολογική κατεύθυνση της
ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος αντιπαραθέτει τη ρητορική του Αρχιεπισκόπου
Δαμασκηνού στο ζήτημα της ένωσης της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα με την αντίστοιχη
σχετικά με το θέμα της Κύπρου. Ειδικότερα, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος με θέρμη υποστήριζε την
πρώτη διεκδίκηση, στο ζήτημα της Κύπρου οι δημόσιες διακηρύξεις του ήταν πιο ήπιες. Ο
συντάκτης της έκθεσης, για να εξηγήσει τη στάση της ηγεσίας της Εκκλησίας, παρέθεσε την
άποψη αριστερών κύκλων της Ελλάδας πως αυτή η εφεκτικότητα σχετικά με την Κύπρο
οφειλόταν στο γεγονός ότι η Μεγαλόνησος ενδιέφερε ιδιαίτερα τα βρετανικά συμφέροντα
και η Εκκλησία δεν ήθελε να έρθει σε άμεση αντιπαράθεση με τους Βρετανούς. Όταν όμως
υπήρχαν θέματα που άπτονταν των σοβιετικών συμφερόντων, η στάση της ηγεσίας της
Εκκλησίας, που στη συνείδηση των αριστερών ταυτιζόταν με τη Δεξιά, ήταν πολύ
C.G.R, 1936-1958, 840.4, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, έκθεση αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών «Ν.
3127. Ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ελληνική πολιτική», Ουάσινγκτον, 15 Μαΐου 1946.
3 N.A.D.S., C.G.R, 1936-1958, 840.4, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, έκθεση αμερικανικού Υπουργείου
Εξωτερικών «Ν. 3127. Ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ελληνική πολιτική», Ουάσινγκτον, 15 Μαΐου
1946.
4 N.A.D.S., C.G.R, 1936-1958, 840.4, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, έκθεση αμερικανικού Υπουργείου
Εξωτερικών «Ν. 3127. Ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ελληνική πολιτική», Ουάσινγκτον, 15 Μαΐου
1946.
5 «The views of the clergy at large will doubtless be found largely proportionate to those of the population
generally. It is reasonably certain that the Majority would not favor Russian interests over British.»: N.A.D.S.,
C.G.R, 1936-1958, 840.4, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, έκθεση αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών «Ν.
3127. Ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ελληνική πολιτική», Ουάσινγκτον, 15 Μαΐου 1946.
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δυναμική6. Πιστεύουμε πως δεν είναι τυχαία η επιλογή του συντάκτη να αναφέρει τις θέσεις
των αριστερών, για να εξηγήσει τη στάση της Εκκλησίας. Στόχος ήταν οι αποδέκτες της
έκθεσης, που προφανώς ήταν υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι, να εκλάβουν ότι η
ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελούσε ένα σώμα του οποίου η πλειοψηφία και κυρίως η
ηγεσία ιδεολογικά ήταν προσανατολισμένη στη Δύση και απόδειξη αυτού του γεγονότος
ήταν ότι οι ιδεολογικοί αντίπαλοί της είχαν την ίδια άποψη. Επομένως, οι Αμερικανοί θα
μπορούσαν να την συμπεριλάβουν στους σχεδιασμούς τους.
Ενδεικτική του γεγονότος ότι πτυχές του Ψυχρού Πολέμου είχαν πλέον μεταφερθεί
ολοκάθαρα στην εκκλησιαστική ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι η έκθεση του
αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών με ημερομηνία 1 Νοεμβρίου 1947 και τίτλο
«Προσπάθειες του Πατριαρχείου Μόσχας να επιβάλει την πνευματική του εξουσία στις
Ορθόδοξες Εκκλησίες εκτός της Σοβιετικής Ένωσης»7. Σκοπός του εγγράφου είναι να
περιγράψει το πώς η Ρωσική Εκκλησία μετά την αποδοχή της στο πλαίσιο του σοβιετικού
κράτους προσπάθησε να επιβάλει την πνευματική της εξουσία σε όλο τον ορθόδοξο κόσμο
και ταυτόχρονα να επαναφέρει στους κόλπους της όλες τις ρωσικές Ορθόδοξες Εκκλησίες
της διασποράς, σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, που είχαν αποσχιστεί από αυτήν. Στην
έκθεση αναφέρεται ότι το φθινόπωρο του 1947 υπήρχε πρόθεση από μέρους της Ρωσικής
Εκκλησίας να συγκεντρώσει όλους τους προκαθήμενους των Ορθόδοξων Εκκλησιών σε
σύνοδο στην Μόσχα. Απώτερος σκοπός της συνόδου αυτής θα ήταν να προκληθούν
ανακατατάξεις στην ιεραρχική πυραμίδα της Ορθοδοξίας προς όφελος του Πατριαρχείου
Μόσχας. Συμπερασματικά, επαναλαμβάνεται η εκτίμηση που είδαμε και στην προηγούμενη
έκθεση ότι η ΕΣΣΔ βρήκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία ένα «χρήσιμο εργαλείο», για να
επιτύχει τους στόχους της τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό πεδίο και ότι η
συνεργασία μεταξύ Ρωσικής Εκκλησίας και σοβιετικής κυβέρνησης θα συνεχιζόταν, όσο
αυτό βόλευε το κομμουνιστικό κόμμα της χώρας8.
Οι Αμερικανοί, εκείνη την περίοδο, είχαν κατανοήσει ότι το σημαντικότερο τμήμα της
Ορθόδοξης Εκκλησίας ήταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που αποτελούσε την κεφαλή της
Ορθοδοξίας. Θεωρούσαν ότι ήταν προς το συμφέρον της αμερικανικής πολιτικής το
Οικουμενικό Πατριαρχείο να διατηρήσει τη θέση του στην κορυφή της πυραμίδας των
Ορθοδόξων Εκκλησιών, αλλά και να είναι αυτό φιλικά διακείμενο προς τις ΗΠΑ. Στη
6 N.A.D.S., C.G.R, 1936-1958, 840.4, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, έκθεση αμερικανικού Υπουργείου
Εξωτερικών «Ν. 3127. Ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ελληνική πολιτική», Ουάσινγκτον, 15 Μαΐου
1946.
7 N.A.D.S., C.G.R, 1936-1958, 840.4, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, έκθεση αμερικανικού Υπουργείου
Εξωτερικών με τίτλο «Ν. 4397. Προσπάθειες του Πατριαρχείου Μόσχας να επιβάλει την πνευματική του εξουσία
στις Ορθόδοξες Εκκλησίες εκτός της Σοβιετικής Ένωσης», Ουάσινγκτον, 1 Νοεμβρίου 1947.
8 N.A.D.S., C.G.R, 1936-1958, 840.4, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, έκθεση αμερικανικού Υπουργείου
Εξωτερικών με τίτλο «Ν. 4397. Προσπάθειες του Πατριαρχείου Μόσχας να επιβάλλει την πνευματική του
εξουσία στις Ορθόδοξες Εκκλησίες εκτός της Σοβιετικής Ένωσης», Ουάσινγκτον, 1 Νοεμβρίου 1947.
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συνάφεια αυτή, οι ΗΠΑ δεν επιθυμούσαν με κανένα τρόπο να εκλεγεί στο Φανάρι
φιλορώσος Πατριάρχης, γιατί κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι η ΕΣΣΔ θα αύξανε τον έλεγχό της
και στις υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Στο πίσω μέρος του μυαλού τους είχαν βέβαια και
το μέλλον. Εάν δηλαδή η αμερικανική πολιτική έναντι της ΕΣΣΔ άλλαζε προς το
δυναμικότερο και περνούσε από τη φάση της Ανάσχεσης (Containment) σε αυτή της
Αναδίπλωσης (Rollback), τότε και πάλι ο Οικουμενικός Θρόνος θα μπορούσε να αποδειχθεί
χρήσιμος. Στην περίπτωση, δηλαδή, που αποφάσιζαν οι Αμερικανοί να διεισδύσουν στις
ορθόδοξες σοβιετοκρατούμενες χώρες της ανατολικής Ευρώπης, τότε ένας ανώδυνος και
ασφαλής σχετικά τρόπος θα ήταν μέσω της κάλυψης του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Τέλος, εκείνα τα χρόνια αμέσως μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, διάχυτος ήταν ο
φόβος στους αμερικανικούς κύκλους για διατάραξη του καθεστώτος των Στενών υπέρ της
ΕΣΣΔ. Ο φόβος αυτός, όπως θα εξηγηθεί παρακάτω, συνδεόταν με την πιθανή παρουσία
φιλορώσου Πατριάρχη στο Φανάρι. Για τα όσα μόλις αναφέρθηκαν αντιπροσωπευτικά είναι
μερικά έγγραφα που υπάρχουν στα αμερικανικά αρχεία.
Ενδεικτικά, για τη σημασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου μνημονεύουμε την
αναφορά του Αμερικανού υποπρόξενου στην Κωνσταντινούπολη Ριβίνους (Edward Rivinus)
προς την αμερικανική πρεσβεία της Άγκυρας με ημερομηνία 17 Οκτωβρίου 1947. Ο
Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε πως θεωρούσε το ζήτημα του Πατριαρχείου ζωτικής
σημασίας, διότι πίστευε πως ένα ισχυρό Φανάρι θα είχε σημαντική ικανότητα διείσδυσης
στις χώρες του Σιδηρού Παραπετάσματος9.
Εξάλλου, ήδη από πολύ νωρίς οι ΗΠΑ είχαν τους λόγους τους να ανησυχούν για τη
θέση που είχε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στους σοβιετικούς σχεδιασμούς. Στην έκθεση
του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών με τίτλο «Ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας
στην ελληνική πολιτική», που αναφέραμε και προηγουμένως, συναντάται και το πολύ
ενδιαφέρον υποκεφάλαιο «Ανατολική Θράκη: ένα πατριαρχικό κράτος για τα Στενά;». Σε
αυτό επισημαίνεται η αλλαγή στην πολιτική της ελληνικής Αριστεράς μετά την επιστροφή
στην Ελλάδα (από το Νταχάου της Γερμανίας, όπου κρατούνταν ως αιχμάλωτος πολέμου
κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου) του ηγέτη του Κομμουνιστικού Κόμματος
Νίκου Ζαχαριάδη τον Μάιο του 1945. Το καινούργιο στοιχείο ήταν ότι πλέον η Αριστερά
μέσω μιας διακήρυξης του ΕΑΜ στις 5 Ιουνίου 1945 διατύπωσε την ανοχή της σε
διεκδικήσεις από μέρους της Ελλάδας στα βόρεια σύνορα της χώρας, στην Κύπρο και στα
Δωδεκάνησα και, το κυριότερο, έκανε λόγο για βλέψεις της Ελλάδος στην Ανατολική
Θράκη10.

9
N.A.D.S., C.G.R, 1936-1958, 840.4, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, αμερικανικό προξενείο
Κωνσταντινούπολης προς αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, 17 Οκτωβρίου 1947.
10 N.A.D.S., C.G.R, 1936-1958, 840.4, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, έκθεση αμερικανικού Υπουργείου
Εξωτερικών «Ν. 3127. Ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ελληνική πολιτική», Ουάσινγκτον, 15 Μαΐου
1946.
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Ειδικότερα, η διακήρυξη του ΕΑΜ, όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης
στο φύλλο της 5ης Ιουνίου 1945, έκανε λόγο για την ανάγκη σύγκλησης μιας εθνικής
διάσκεψης από όλα τα κόμματα με στόχο τη χάραξη κοινής γραμμής στο θέμα των εθνικών
διεκδικήσεων της Ελλάδας. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν θα έπρεπε να τίθεται καν θέμα
για τα Δωδεκάνησα, αφού στη μεγίστη πλειοψηφία τους κατοικούνταν από Έλληνες. Επίσης,
τόνισε την ανάγκη να υπάρξει μια ρύθμιση των ελληνοβουλγαρικών συνόρων προς όφελος
της Ελλάδας. Για τη Βόρειο Ήπειρο η διακήρυξη ανέφερε πως ήταν επιβεβλημένη η
ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα, καθώς η πλειοψηφία του πληθυσμού της ήταν ελληνικής
καταγωγής· θεωρούσε όμως ότι η ενσωμάτωση δεν θα έπρεπε να γίνει έπειτα από μονομερή
στρατιωτική ενέργεια της Ελλάδας, αλλά χρειαζόταν να έχει την έγκριση και των τριών
Συμμάχων. Στο θέμα της Κύπρου αναγνώρισε την ελληνικότητα του πληθυσμού της νήσου,
αλλά και τη βούλησή του για ένωση με την Ελλάδα και εξέφρασε την πίστη ότι η Αγγλία θα
ικανοποιούσε το αίτημα αυτό. Τέλος, το ΕΑΜ διακήρυξε τη θέση ότι τα υπόλοιπα πολιτικά
κόμματα της Ελλάδας θα έπρεπε να υιοθετήσουν την πρόταση του Δημοκρατικού
Ριζοσπαστικού Κόμματος για την επιστροφή της Ανατολικής Θράκης στην Ελλάδα11.
Σύμφωνα με το συντάκτη της αμερικανικής έκθεσης, που σχολίασε τη διακήρυξη του
ΕΑΜ, η προβολή εθνικών επιδιώξεων προς την πλευρά της Ανατολικής Θράκης έθεσε ένα
νέο ζήτημα στην πολιτική ατζέντα της εποχής, καθώς τέτοιες βλέψεις δεν είχαν διατυπωθεί
μέχρι τότε ούτε καν από τη Δεξιά, η οποία δεν ήθελε να εγείρει αξιώσεις που θα ήταν
αντίθετες με τη βρετανική πολιτική στα Βαλκάνια. Σχετικά, σημειώνεται ότι δεν ήταν
γνωστό αν η αλλαγή στην πολιτική της Αριστεράς είχε γίνει έπειτα από υποδείξεις της
Ρωσίας, ο συντάκτης όμως εξέφρασε την υποψία αυτή, καθώς πίστευε ότι η συγκεκριμένη
διακήρυξη του ΕΑΜ είχε την έγκριση του υπό σοβιετική επιρροή ΚΚΕ. Στη συνέχεια της
έκθεσης γίνεται αναφορά στους φόβους που υπήρχαν σε ορισμένα αμερικανικά κλιμάκια ότι
ήταν επιδίωξη των Σοβιετικών να εκλέξουν έναν Πατριάρχη στο Φανάρι φιλικά διακείμενο
προς αυτούς με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός κράτους στην περιοχή των Στενών κατά
τα παπικά πρότυπα και με επικεφαλής τον εκάστοτε Οικουμενικό Πατριάρχη. Το κράτος
αυτό θα περιλάμβανε την Κωνσταντινούπολη και πιθανόν τα Δαρδανέλλια. Μάλιστα,
εκφράζεται ο φόβος ότι οι Ρώσοι θα προσπαθούσαν να προωθήσουν αυτό το σχέδιο σε κάθε
ευκαιρία χρησιμοποιώντας την Εκκλησία ως όχημα για τις πολιτικές τους επιδιώξεις.
Σύμφωνα πάντα με την έκθεση, αν το εγχείρημα αυτό πετύχαινε, θα σήμαινε ότι, όπως και
στο Βυζάντιο, η Κωνσταντινούπολη θα γινόταν και πάλι η πρωτεύουσα ενός χριστιανικού
κράτους. Στην περίπτωση αυτή τα πολιτικά οφέλη για την Ρωσία, που θα ήταν ο πάτρωνας
11 Ριζοσπάστης, 5 Ιουνίου 1945. Η διακήρυξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της διάσκεψης της κεντρικής επιτροπής
του συνασπισμού των κομμάτων που απάρτιζαν το ΕΑΜ στις 2 Ιουνίου 1945. Έλαβαν μέρος οι Ν. Ζαχαριάδης,
Γ. Σιάντος και Δ. Παρτσαλίδης από το ΚΚΕ, Κ. Γαβριηλίδης και Γ. Θανασέκος από το Αγροτικό Κόμμα
Ελλάδας, Μ. Κύρκος και Α. Λούλης του Δημοκρατικού Ριζοσπαστικού Κόμματος, Γ. Γεωργαλάς και Δ.
Μαραγκός από το Ενιαίο Σοσιαλιστικό Κόμμα, Γ. Οικονόμου του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδας και Σ.
Κρητικάς και Ε. Πρωϊμάκης της Δημοκρατικής Ένωσης.
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ενός τέτοιου κράτους, θα ήταν πάρα πολύ μεγάλα, ενώ θα αύξανε το κύρος της κατακόρυφα,
ειδικά στην Ελλάδα, όπου η σύνδεση της Ορθόδοξης Εκκλησίας με το εθνικό συναίσθημα
του ελληνικού λαού ήταν πολύ στενή και ως εκ τούτου θα έστρεφε τη συμπάθεια μεγάλου
τμήματος του ελληνικού λαού προς τη σοβιετική πολιτική. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στην
έκθεση πως αν η Ρωσία κατόρθωνε να αναστηλώσει το μεγαλείο της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας πετυχαίνοντας την εγκαθίδρυση ενός χριστιανικού κράτους στην
Κωνσταντινούπολη με επικεφαλής έναν ορθόδοξο Πατριάρχη τότε ο δρόμος για την αύξηση
της σοβιετικής επιρροής στην Ελλάδα δεν θα ήταν ένας απλός δρόμος αλλά μια «πλατιά
λεωφόρος (broad avenue)» 12.
Εάν κάποιος ήθελε να σχολιάσει την έκθεση αυτή θα μπορούσε να επικρίνει πολλά
σημεία της, καθώς τα όσα αναφέρονται σε αυτήν δημιουργούν πολλές ενστάσεις, κυρίως
διότι οι κρίσεις της βασίζονται στην ερμηνεία του συντάκτη της. Ενδεικτικά, ο συντάκτης
προδικάζει ότι οι θέσεις του ΕΑΜ τον Ιούνιο του 1945 προκλήθηκαν λίγο πολύ από την
ΕΣΣΔ. Όμως, η θέση αυτή, για να θεωρηθεί ως βέβαιη, χρειάζεται απόδειξη, η οποία όμως
δεν παρέχεται. Επίσης, στα όσα ο Αμερικανός αξιωματούχος αναφέρει για την περίπτωση
του πατριαρχικού κράτους των Στενών, φαίνεται να μην υπολογίζει καθόλου τον ρόλο της
Τουρκίας. Η χώρα αυτή, παρά τα όποια προβλήματα της δημιούργησε η στάση της κατά τη
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου13, δεν ήταν αμελητέα στους σχεδιασμούς των
Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής εκείνης (1945)14. Συνοψίζοντας, μπορεί να ειπωθεί ότι,
παρόλο που το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής έχει μια ιδιαιτερότητα, καθώς σε μεγάλο
βαθμό αντιπροσωπεύει τις απόψεις του συντάκτη της, ωστόσο η αξία της είναι άλλη.
Μεταφέρει σε ικανοποιητικό βαθμό το κλίμα που επικρατούσε σε μεγάλο τμήμα της
αμερικανικής γραφειοκρατίας λίγο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια γραφειοκρατία, που
αν μη τι άλλο διαμόρφωνε σε μεγάλο βαθμό την αμερικανική εξωτερική πολιτική της
περιόδου.
Εάν μάλιστα το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής συνδυαστεί με το ζήτημα των Στενών
και τις σοβιετικές βλέψεις για την αναθεώρηση της συνθήκης του Μοντραί (Montreux), που
διείπε την λειτουργία τους15, αλλά και τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος μόλις είχε
N.A.D.S., C.G.R, 1936-1958, 840.4, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, έκθεση αμερικανικού Υπουργείου
Εξωτερικών «Ν. 3127. Ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ελληνική πολιτική», Ουάσινγκτον, 15 Μαΐου
1946.
13 Για τη στάση της Τουρκίας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ενδεικτικά βλ. Γουέμπερ Φρανκ, Ο επιτήδειος
Ουδέτερος. Η τουρκική πολιτική κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, Αθήνα 19936.
14 Για τη σπουδαιότητα του ρόλου της Τουρκίας πρβλ. την άποψη του Νεοκλή Σαρρή ότι για τους
Αμερικανούς στρατιωτικούς η Τουρκία, από στρατηγικής πλευράς, αποτελούσε το σημαντικότερο στρατιωτικό
παράγοντα της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής: Ν. Σαρρής, Εξωτερική πολιτική και πολιτικές
εξελίξεις στην πρώτη Τουρκική Δημοκρατία. Η άνοδος της στρατογραφειοκρατίας (1923-1950), τ. 1, Αθήνα 1992,
σ. 404-405.
15 Για τις σοβιετικές απόπειρες να μεταβάλλουν το καθεστώς των Στενών κατά την διάρκεια του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου και μετά την λήξη του βλ. αναλυτικότερα: F. Vali, The Turkish Straits and NATO, Stanford
12
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ξεσπάσει (31 Μαρτίου 1946), τότε αποκτά άλλη διάσταση. Είναι σαφές ότι οι αμερικανικοί
φόβοι για την δημιουργία ενός εκκλησιαστικού κράτους στα Στενά υπό σοβιετική πατρωνία
και με επικεφαλής έναν φιλορώσο Πατριάρχη συνδέονταν με το γενικότερο ψυχροπολεμικό
περιβάλλον μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την αγωνία τους να ανασχέσουν τη
σοβιετική επιρροή στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Είναι επίσης αλήθεια ότι το
αβέβαιο πολιτικά κλίμα της εποχής εκείνης γεννούσε σενάρια για την περιοχή μας σαν αυτό
που μόλις αναφέραμε. Ενδεικτικά αναφέρουμε την αμερικανική ανησυχία το Φεβρουάριο
του 1946 πως πίσω από έναν βουλγαρικό οργανισμό που προωθούσε την ίδρυση ενός
κράτους που θα περιλάμβανε την Ανατολική και Δυτική Θράκη, καθώς και ένα τμήμα της
Βουλγαρίας με πρωτεύουσα την Φιλιππούπολη κρυβόταν η ΕΣΣΔ16. Τέτοιου είδους σενάρια
ωθούσαν την αμερικανική πλευρά στο να θεωρεί αναγκαία τη διασφάλιση της περιοχής της
νοτιοανατολικής Μεσογείου στο πλευρό της Δύσης.
Στο πλαίσιο της ανάγκης αυτής, η Εκκλησία γενικά και το Οικουμενικό Πατριαρχείο
ειδικότερα διαδραμάτιζε ρόλο στον πολιτικό σχεδιασμό των ηγετών της Δύσης. Ήταν ζωτική
ανάγκη για τις ΗΠΑ το Οικουμενικό Πατριαρχείο να παραμείνει στη δική τους σφαίρα
επιρροής ή τουλάχιστον να μην περάσει στην αντίπαλη. Για το λόγο αυτό σύμφωνα με τις
αρχές της αμερικανικής πολιτικής εκείνης της περιόδου ήταν ζωτικής σημασίας στον
Οικουμενικό Θρόνο της Κωνσταντινούπολης να υπάρχει ως επικεφαλής όχι μόνο ένας
Πατριάρχης που δεν θα είχε καμία υποψία ρωσοφιλίας, αλλά αντιθέτως ένας που θα ήταν
ιδεολογικά προσανατολισμένος στη Δύση και ειδικότερα στις ΗΠΑ και ταυτόχρονα θα είχε
και πολύ καλή γνώση των γεωστρατηγικών συσχετισμών που υπήρχαν στην περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Βέβαια, το ζήτημα του ποιός Πατριάρχης θα πληρούσε όλα τα κριτήρια που μόλις
θέσαμε αποτελεί θέμα άλλης εργασίας και δη μονογραφίας17. Θεωρούμε όμως ότι η
πιθανότητα της ίδρυσης στην αρχή του Ψυχρού Πολέμου ενός πατριαρχικού κράτους στην
περιοχή των Στενών υπό σοβιετικό έλεγχο, έστω και εάν αυτή παρέμεινε τελικά η εικασία
ενός μέρους της αμερικανικής διπλωματικής γραφειοκρατίας, συνετέλεσε σε κάποιο βαθμό,
ώστε η αμερικανική πολιτική να ασχοληθεί ενεργότερα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και
(California) 1972, σ. 58-81. Για το θέμα των σοβιετικών πιέσεων στην Τουρκία και τους φόβους αυτής για
σοβιετική απαίτηση περί αναθεώρησης του καθεστώτος των Στενών πβλ. και τα FO 195/2487, βρετανικό
Υπουργείο Εξωτερικών προς βρετανική πρεσβεία Άγκυρας, 324, 24 Μαρτίου 1945· FO 195/2487, βρετανική
πρεσβεία Άγκυρας προς βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, 376, 22 Μαρτίου 1945· FO 195/2487, βρετανική
πρεσβεία Άγκυρας προς βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, 340, 13 Μαρτίου 1945.
16 Β. Κόντης, Η αγγλοαμερικανική πολιτική και το ελληνικό πρόβλημα 1945-1949, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 145.
17 Άποψη μας είναι ότι ο άνθρωπος που πληρούσε τα κριτήρια αυτά δεν ήταν άλλος από τον Αρχιεπίσκοπο
Βορείου και Νοτίου Αμερικής Αθηναγόρα. Άλλωστε την εκλογή του στον Οικουμενικό Θρόνο εξετάζουμε
λεπτομερώς στην διδακτορική διατριβή μας που εκπονήσαμε πρόσφατα στο τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ με τίτλο
«Η εκλογή του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Αθηναγόρα στον Οικουμενικό Θρόνο (1946-1948)». Σε αυτήν
παραθέτουμε πλήθος ανέκδοτων στοιχείων που επιβεβαιώνουν ότι πολιτικοί λόγοι της εποχής του Ψυχρού
Πολέμου επέβαλαν την ανάδειξη του στον πατριαρχικό θρόνο του Φαναρίου.
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γενικά την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Άλλωστε η σύνδεση Ορθόδοξης Εκκλησίας και
διεθνούς πολιτικής υπήρχε, τέτοια σενάρια όμως, σαν αυτό που προαναφέραμε, επιτάχυναν
τη σχέση αυτή.
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι στη στρατηγική σκέψη των Αμερικανών αξιωματούχων
την περίοδο της προεδρίας Τρούμαν (Harry Truman) δεν υπήρχε γυρισμός στον τρόπο
θεώρησης των αντιπάλων. Για αυτούς ήταν ξεκάθαρο ότι και η Εκκλησία αποτελούσε πεδίο
αντιπαράθεσης του Ψυχρού Πολέμου και δεν χρειαζόταν καμιά επίσημη διακήρυξη της
σύνδεσης της Εκκλησίας με την διεθνή πολιτική, για να το συνειδητοποιήσουν. Εφόσον ο
εχθρός χρησιμοποιούσε την Εκκλησία, θα ήταν τουλάχιστον παράδοξο να μην κάνουν και
αυτοί το ίδιο. Με άλλα λόγια η πολιτική της Ανάσχεσης (Containment policy) θα έπρεπε να
εφαρμοστεί και στον εκκλησιαστικό χώρο.
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Pavlos Serafeim
Soviet-American Confrontation at the Ecclesiastical Field
during the First Years of the Cold War:
the Case of a «Patriarchal State for the Straits»
Summary

In this study we attempt to identify the role of the Greek Orthodox Church at the
international policy during the first years of the Cold War. In our view the Greek Orthodox
Church was a playing field among the two superpowers (USA and USSR) after War World
II. First, we examine what the Soviet government thought about the role of the Orthodox
Church in the Soviet state during the years of WW II and after the end of the war. Especially,
we refer to the «great revival» of the Russian Orthodox Church under the German occupation
of Russia. Subsequently, we consider the reaction of the American policy towards the new
status at the ecclesiastical field and its efforts to define this status. The main fear of the
Americans was that if the Soviets prevailed at the ecclesiastical field they would take
advantage of the new situation and they would increase their influence to Greece due to the
particularity of the Greek Orthodox Church at the Greek politics. Finally, they also feared
that if the Soviets achieved to rule the Ecumenical Patriarchate via a pro Soviet Patriarch this
would have the same result. Above all the Americans had the suspicion that the Soviet
actions towards the Ecumenical Patriarchate intended to the establishment of a patriarchal
state to the Straits under Soviet influence. This would result not only in the increase of the
Soviet influence to Greece but it would also change the balance at the region of the Eastern
Mediterranean. This development was undesired for the Americans and the only chance to
prevent it was to secure that Ecumenical Patriarchate would always be at the side of the
western powers.

ΛΖ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Αίθουσα Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης
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Πέμπτη 26 Μαΐου 2016
19:00 Έναρξη - Χαιρετισμοί
19:15 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης:
Μετακινήσεις, μεταναστεύσεις, προσφυγιά. Σύγχρονοι προβληματισμοί.
Εισηγητές:
Ευτυχία Βουτυρά, Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών
Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Μάνος Καραγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών
και Ανατολικών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Ιωάννης Αρμακόλας, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και
Ανατολικών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Συντονίζει ο Βασίλης Γούναρης, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Α.Π.Θ.

Παρασκευή 27 Μαΐου 2016
09:30

Γενική συνέλευση & Αρχαιρεσίες

11:00 Διάλειμμα
Πρωινή συνεδρίαση
Προεδρεύει: Διονυσία Μισίου
11:30 Ι. Σαραντίδης, Η πολιτική της ενσωμάτωσης ξένων λαών στη βυζαντινή
επικράτεια (450-491): προτάσεις ερμηνείας των αυτοκρατορικών πολιτικών
στόχων.
11:45 Δ. Σιδηρόπουλος, Η μαρτυρία του Codex Lipsiensis Rep I 17 (fols.
223r/223v) για την εκστρατεία του 949 μ.Χ. εναντίον της Κρήτης: μια νέα
ερμηνευτική προσέγγιση σχετικά με τις βυζαντινές ναυτικές δυνάμεις.
xii

12:00 Ν. Μπονόβας, Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης: καλλιγράφος-ιδρυτής
εργαστηρίου χειρογράφων στη Μεγίστη Λαύρα Άθω.
12:15 Ζ. Γετίμη, Γυναίκες στην αγροτική κοινωνία του 14ου αι. Η μαρτυρία των
αγιορειτικών εγγράφων.
12:30 Γ. Χαριζάνης, Γράμματα και σπουδές στη Θεσσαλονίκη κατά τους
βυζαντινούς αιώνες (μέσα από τους Βίους Θεσσαλονικέων αγίων και άλλες
πηγές).
12:45 D. Simić, Η Θεσσαλονίκη στα σερβικά μεσαιωνικά αγιολογικά κείμενα.
13:00 Συζήτηση

Α΄ απογευματινή συνεδρίαση
Προεδρεύει: Βασιλική Νεράντζη-Βαρμάζη
17:30 Β. Κόκκορη, Η παρουσία των «άλλων» στο Βυζάντιο μέσα από την οπτική
των Ονειροκριτικών και άλλων δημωδών κειμένων.
17:45 Δ. Μισίου, «Κρειττότερον ἐστίν εἰδέναι ἐν μέσῃ τῇ Πόλει φακιόλιον
βασιλεύον Τούρκων ἤ καλύπτραν Λατινικήν».
18:00 M. Miotto, Άραβες στην υπηρεσία του Βυζαντίου. Η βασίλισσα Μαβία των
Μπάνι Τανούχ (4ος αι. μ.Χ.).
18:15 Θ. Ζαμπάκη, Η τέχνη της αφήγησης στο ιστοριογραφικό έργο του al-Mas‘ūdī
(893-956 μ.Χ.).
18:30 Η. Γιαννάκης, Η εμπειρία στο ιστορικό έργο του Miskawayh (932-1030
μ.Χ.).
18:45 Συζήτηση
19:00 Διάλειμμα

Β΄ απογευματινή συνεδρίαση
Προδρεύει: Αριστοτέλης Μέντζος
19:15 Α. Τάντσης, Η αυλή του Συργή, η Ισαβέλλα των Λουζινιάν και η
Περίβλεπτος του Μυστρά.
19:30 Π. Ανδρούδης, Το πρώιμο οθωμανικό Τζαμί-Μεντρεσές (1385) του
σουλτάνου Μουράτ Α΄ Hüdavendigar στο Çekirge της Προύσας.
«Βυζαντινές», «γενουατικές» και λοιπές επιρροές στον σχεδιασμό και τη
διακόσμησή του.
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19:45 Γ. Βελένης - Έ. Κόστιτς, Επανεξέταση τριών κυριλλικών επιγραφών από τη
βορειοδυτική Μακεδονία. Αρχαιολογικές επισημάνσεις και ιστορικά
τεκμήρια.
20:00 Α. Δεληκάρη, Vasmer reconsidered. Τα σλαβικά τοπωνύμια του ελληνικού
χώρου. Έρευνα, καταγραφή και συγκριτική μελέτη.
20:15 Στ. Πουγαρίδης - Χ. Αραμπατζή, Ο ρόλος του Φίλιππου Δραγούμη στη
διαμόρφωση της ελληνικής πολιτικής έναντι των σλαβόφωνων την περίοδο
1948-1962: η ονοματοδοσία και η διαχείρισή τους.
20:30 Συζήτηση

Σάββατο 28 Μαΐου 2016
Α΄ πρωινή συνεδρίαση
Προεδρεύει: Εύαγγελος Χεκίμογλου
09:30 Χ. Μπαλόγλου, Η παμβασιλεία: το πέμπτο είδος της βασιλείας κατά τον
Αριστοτέλη.
09:45 π. Β. Μήλιος, Παλινόρθωση και εκκλησιαστική πολιτική στο Βασίλειο των
Δύο Σικελιών.
10:00 Ά. Κωνσταντινίδου, Η ελληνική αιγυπτιώτικη παροικία και η θέση του
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.
10:15 Μ. Μαλανδρή, Η «μυστική» δράση των πατριωτικών οργανώσεων που
εργάστηκαν υπέρ της Κρήτης τον 19ο αι.: η περίπτωση της Κεντρικής
Επιτροπής του 1866.
10:30 Θ. Κυριακίδης, Η Αρμενοκαθολική κοινότητα του Πόντου την περίοδο του
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1914-1918).
10:45 Συζήτηση
11:00 Διάλειμμα
Β΄ πρωινή συνεδρίαση
Προεδρεύει: Ελευθερία Μαντά
11:15 Α. Χαρίση, Τεκμήρια λειτουργίας του Πρότυπου Ειδικού Σχολείου Αθηνών
(Π.Ε.Σ.Α.) με διευθύντρια τη Ρόζα Ιμβριώτη.
11:30 Π. Σεραφείμ, Διαφορετική ανάγνωση της θεραπευτικής αγωγής του
Οικουμενικού Πατριάρχη Μαξίμου Ε΄ στην Αθήνα (καλοκαίρι 1947).
11:45 Δ. Γιαννικόπουλος, Το αυστριακό Anschluß και o ελληνικός Τύπος.
xiv

12:00 Ε. Ρούπα - Ε. Χεκίμογλου, Από το μπακάλικο στο σούπερ μάρκετ: αλλαγές
στο λιανικό εμπόριο στην Ελλάδα κατά τον 20ό αι.
12:15 Κ. Χατζόπουλος - Β. Φίλιου, Η αστική αποκατάσταση των προσφύγων στις
Σάπες του νομού Ροδόπης, με βάση το αρχείο Κοινωνικής Πρόνοιας
Κομοτηνής.
12:30 Συζήτηση
12:45 Κλείσιμο συνεδρίου

Η χρονική διάρκεια των ανακοινώσεων ορίζεται σε 15΄.
Ανακοινώσεις που δεν θα παρουσιάσουν οι σύνεδροι αυτοπροσώπως δεν θα
ανακοινώνονται και δεν θα περιλαμβάνονται στα Πρακτικά.

xv
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ΛΖ’ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου

Χρήστος Π. Μπαλόγλου
Η παμβασιλεία: το πέμπτο είδος της βασιλείας κατά τον Αριστοτέλη1

Εισαγωγή
To πολίτευμα της βασιλείας ερευνάται από τους πολιτικούς στοχαστές του 4ου π.Χ.
αιώνος, οι οποίοι υπό διαφορετική οπτική πλευρά πραγματεύονται τα σχετικά με το
πολίτευμα (Ενότητα 1). Εκτενέστερα περιγράφει το πολίτευμα ο Αριστοτέλης, ο οποίος
προβαίνει και σε αναλυτική περιγραφή εκάστου είδους της βασιλείας (Ενότητα 2). Το
είδος της «παμβασιλείας», ως πέμπτο είδος βασιλείας, παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε
σύγκριση με τα υπόλοιπα τέσσερα ιστορικώς τεκμηριωμένα είδη βασιλείας (Ενότητα 3)
και από την πλευρά αυτή προκαλεί το ενδιαφέρον του ερευνητού. Στόχος του παρόντος
άρθρου είναι να αναδείξει το είδος αυτό του πολιτεύματος και να το εντάξει στην
πολιτική φιλοσοφία περί βασιλείας. Ερευνάται η περίπτωση εντάξεως κάποιας
σύγχρονης του Αριστοτέλους μοναρχίας ή βασιλείας στο είδος αυτό. Τα Συμπεράσματα
ανακεφαλαιώνουν τα πορίσματα της έρευνας.
Οι πολιτικοί στοχαστές έναντι του πολιτεύματος της βασιλείας
Κλασσική κατέστη η διάκριση των πολιτευμάτων από τον Αριστοτέλη σε μοναρχία,
ολιγαρχία και δημοκρατία2. Εν τούτοις, η διάκριση των τριών μορφών διακυβερνήσεως
ήταν ήδη γνωστή στον Πίνδαρο3 και στον Ηρόδοτο4, την αποδέχθηκε ο Πλάτων και την
καταχώρησε ο Ισοκράτης5 με μεγάλη ακρίβεια προς το τέλος της ζωής του.
Σημαντική και πληθωρική κρίνεται κατά τον 4ο π.Χ. αιώνα η συγγραφή
πραγματειών γύρω από το πολίτευμα της βασιλείας. Εκτός από τα έργα του κυνικού
Αντισθένους (περ. 455-360 π.Χ.)6, τα οποία εκθειάζουν το πολίτευμα της βασιλείας, και
των Πυθαγορείων7, των οποίων η αυθεντικότητα κάποιες φορές αμφισβητείται, οι
πολιτικοί στοχαστές που ασχολούνται συστηματικά με την βασιλεία είναι ο Ισοκράτης8,
Από τη θέση αυτή θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω τον ανώνυμο κριτή, από τα εποικοδομητικά
σχόλια του οποίου ωφελήθηκα πολλαπλά. Οποιαδήποτε σφάλματα ή παραλείψεις βαρύνουν φυσικά τον
γράφοντα.
2 Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 7, 1279a 36-42, 8, 1279b 16-20.
3 Πινδάρου, Πυθιόνικος Β΄ στιχ. 87.
4 Ηροδότου, Ἱστοριῶν Γ΄ 80-83.
5 Ισοκράτους, Παναθηναϊκός 132.
6 Αντισθένους, Κῦρος ἤ περί βασιλείας· του ίδιου, Ἀρχέλαος, ἤ περί βασιλείας εν Διογένη Λαέρτιου,
Φιλοσόφων βίων καὶ δογμάτων συναγωγὴ ΣΤ΄ 15-18. Πρβλ. Ν. Μ. Σκουτερόπουλος (επιμέλεια κειμένωνμετάφραση-σχολιασμός), Οι Αρχαίοι Κυνικοί. Αποσπάσματα και μαρτυρίες, Αθήνα 1998, σ. 46-58, αρ. 49.
7 L. Delatte, Les Traités de la royauté d’Ecphante, Diotogène et Sthénidas [Bibliothèque de la Faculté de
Philosophie et Lettres de l’Université de Liége, Fasc. 97], Liége-Paris 1942. Πρβλ. επ’ αυτού την
βιβλιοκρισία του E. Goodenouph, Classical Philology XLIV/2 (April 1949), σ. 129-131.
8 Ισοκράτους, Τραπεζιτικός, σχετικά με τους βασιλείς του Βοσπόρου· του ίδιου, Ἑλένης Ἐγκώμιον 32-34·
Πανηγυρικός 126, 151· Παναθηναïκός 72-88, όπου το εγκώμιον του Αγαμέμνονος· Φίλιππος. Επίσης, οι
1
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ο Ξενοφών9, ο Πλάτων10 και ο Αριστοτέλης11. Ειδικότερα, όσον αφορά τον Αντισθένη,
στον κατάλογο του Διογένους Λαερτίου εμφανίζονται τέσσερεις τίτλοι με το όνομα
Κῡρος12, ενώ ο Αθήναιος γνωρίζει δύο έργα13. Ο Ξενοφών εξιδανικεύει τον βίο και την
πολιτεία του Κύρου του Πρεσβυτέρου, στην ηθικοφιλοσοφικού περιεχομένου
πραγματεία του με τον τίτλο Κύρου Παιδεία. Στο έργο αυτό επιχειρεί να παρουσιάσει το
πορτραίτο του «αρχικού ανδρός», δηλαδή του αξίου ηγεμόνα, που αναδείχθηκε
«φιλανθρωπότατος και φιλομαθέστατος και φιλοτιμότατος»14, του Κύρου (559-530 π.
Χ.)15. Την προσωπικότητα ενός Σπαρτιάτη βασιλέα, του Αγησιλάου, εξιδανικεύει στην
ομότιτλη βιογραφία του16, τον οποίο εγκωμιάζει και σε άλλο έργο του17. Ο Πλάτων
ενδιαφέρεται για την βασιλεία γενικώς, ασχολούμενος στο εξελικτικό στάδιο μεταβολής
των πολιτευμάτων18. Ο Αριστοτέλης αχολείται με την βασιλεία ως ένα είδος
πολιτεύματος, μέσα στην πολιτειολογική του φιλοσοφία19, τα αίτια εμφανίσεως, φθοράς20
και σωτηρίας21 του πολιτεύματος22.
Η αντίθεση μεταξύ βασιλείας και τυραννίδος αποτελεί κοινό τόπο τον 4ον αιώνα
π.Χ. Η βασιλεία είναι η σωστή μορφή μοναρχίας, η τυραννίδα η εκφυλισμένη μορφή. Τα
κριτήρια, τα οποία επιτρέπουν την διάκριση μεταξύ των δύο πολιτευμάτων ποικίλλουν
σημαντικά ανάλογα με τους συγγραφείς και τα κείμενα. Μερικές φορές μεσολαβούν
κοινωνικά κριτήρια, τα οποία προσδιορίζονται από την κοινωνική προέλευση του
μονάρχη. Έτσι, ο βασιλέας είναι ευγενής ή πλούσιος, ο τύραννος ενδέχεται να είναι
ταπεινής καταγωγής και να προέρχεται από μη εύπορη οικογένεια. Ένα άλλο κριτήριο
είναι η στάση που κρατεί στις παραδοσιακές διαμάχες: ο βασιλέας διατηρεί την
παραδοσιακή τάξη και προστατεύει τους πλουσίους, ο τύραννος ευνοεί τους φτωχούς με

τέσσερεις κυπριακοί λόγοι: Πρὸς Δημόνικον· Πρὸς Νικοκλέα (τα καθήκοντα ενός βασιλέα)· Νικοκλής
(εγκώμιον της μοναρχίας από έναν βασιλέα)· Εὐαγόρας (επικήδειος ενός βασιλέα).
9 Ξενοφώντος, Ἀνάβασις Α΄ 9 (εγκώμιον του Κύρου του Νεωτέρου)· Ἀπομνημονεύματα III 2. IV 2. IV 6·
Ἑλληνικά VI 1· VI 4, 27-32 για τον Ιάσονα των Φερών· Κύρου Παιδεία, όπου εξιδανικεύει τον βασιλέα Κύρο
των Περσών και τον τρόπο αγωγής τους.
10 Πλάτωνος, Γοργίας 481a-527b· Πολιτεία 412a-414b, 445c-d, 473d, 503a-b, 520d, 543a, 590d· Νόμοι Γ΄
και Η΄ 832c· Ἐπιστολαί Z΄ και H΄.
11 Αριστοτέλους, Ἠθικά Νικομάχεια VII 9· Ἠθικά Εὐδήμεια Ε΄ 10, Η΄ 12-13, 1159b-1160b· Ρητορική Α΄ 8·
Πολιτικά Α΄ 1, 6-7, 12, Β΄ 6-8, Γ΄ 12-17, Δ΄ 10, Ε΄ 10-12, Ζ΄ 14.
12 Διογένη Λαέρτιου, Φιλοσόφων βίων Τ΄ 15-18: Κῡρος· Κῡρος ἢ περί βασιλείας· Κῡρος ἢ ἐρώμενος·
Κῡρος ἢ κατάσκοποι.
13 Αθήναιου, Δειπνοσοφισταί V 220c: «ἐν θατέρῳ τῶν Κύρων».
14 Ξενοφώντος, Κύρου Παιδεία Α΄ ΙΙ 1.
15 Ηροδότου, Ἱστορίαι Α΄ 126 , Α΄ 27 , Γ΄ 82 , Ζ΄2 · Δίωνος Χρυσοστόμου, Περί δαίμονος [Or. 25] 5 .
5
1
5
3
3-4
16 Ξενοφώντος, Ἀγησίλαος.
17 Ξενοφώντος, Ἑλληνικά Γ΄ 4, Δ΄ 1-7, Ε΄ 1-4, Στ΄ 3-5, Ζ΄ 5.
18 Πλάτωνος, Νόμοι Γ΄ 694b 5, 695a-d.
19 Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 14b, 1285b 19-31, Γ΄ 16, περί απολύτου μοναρχίας.
20 Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 10, για τα αίτια φθοράς της βασιλείας.
21 Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 11, για τα αίτια σωτηρίας της βασιλείας.
22 Για τα θέματα αυτά βλ. D. J. Riesbeck, Monarchy and Political Community in Aristotle’s Politics, Ph.D.
disseration, University of Texas at Austin 2012, σ. 296-314.
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επαναστατικά μέτρα23. Aρκετά συχνά εμφανίζονται καθαρά θεσμικά κριτήρια, στα οποία
δίδεται κάποια βαρύτητα: σε αρκετά κείμενα αντιπαρατίθεται η βασιλική εξουσία, η
οποία υπόκειται σε νόμους, προς την τυραννίδα, η οποία είναι αυθαίρετη24 ή η βασιλεία,
μια μοναρχία με καθορισμένες και περιορισμένες αρμοδιότητες και δικαιώματα
αντιπαρατίθεται προς την τυραννίδα χωρίς όρια, χωρίς χρόνο25.
Δύο κριτήρια, ψυχολογικής φύσεως, αναφέρονται περισσότερο συχνά, και έχουν να
κάνουν με την διαφοροποίηση των δύο πολιτευμάτων. Πρώτον, η συμφωνία ή διαφωνία
των αρχομένων26: οι υπήκοοι ενός βασιλέα υπακούουν σε αυτόν με την θέλησή τους, οι
υπήκοοι ενός τυράννου υπόκεινται στην εξουσία του ενάντια στην θέλησή τους. Μία
εξωτερική ένδειξη της στάσεως των αρχομένων, και επομένως και της φύσεως του
πολιτεύματος, αποτελεί η σύνθεση της φρουράς του μονάρχη: ένας βασιλέας
περιβάλλεται από υπηκόους, ένας τύραννος από ξένους μισθοφόρους27. Δεύτερον, η
στάση του μονάρχη· εάν επιδιώκει το συμφέρον των υπηκόων, τότε πρόκειται για το
πολίτευμα της βασιλείας28. Τα δύο αυτά κριτήρια δεν είναι ασφαλή· απόδειξη η περσική
μοναρχία, η οποία θεωρείται, κρίνεται και κατατάσσεται στο πολίτευμα της βασιλείας,
λόγω της προελεύσεως του μονάρχη, αλλά και επειδή έχει φρουρά από υπηκόους, άλλοτε
ταυτίζεται με την τυραννίδα, εξαιτίας των απεριορίστων εξουσιών του29.
Ο Πλάτων εκκινεί από την θεότητα για να αναλύσει την μοναρχία. Στον Πολιτικό30,
ο Πλάτων προσπαθεί να δείξει ότι η παραδοσιακή εικόνα του βασιλέως-ποιμένα είναι
ανεπαρκής για έναν άνθρωπο-βασιλέα. Κανένας άνθρωπος-βασιλέας, ούτε κάν
φιλόσοφος-βασιλέας, δεν θα μπορούσε να θρέψει τους υπηκόους του: δεν μπορεί παρά
μόνον να τους φροντίσει.
Ο φιλόσοφος-βασιλέας δεν είναι παρά ένας άνθρωπος, ο οποίος προσδιορίζεται από
την κατοχή της «επιστήμης». Μπορεί να συμβαίνει να υπάρχουν αρκετοί φιλόσοφοιβασιλείς αλλά, καθώς «η επιστήμη» δεν είναι προσιτή παρά μόνον σε λίγους ανθρώπους,
δεν είναι ποτέ πολλοί31. O φιλόσοφος είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει πράξη την
δικαιοσύνη, ο μόνος που διοικεί προς το συμφέρον της πόλεως. Γνωρίζοντας καλύτερα
από τους αρχομένους αυτό που θα φέρει την ευτυχία τους, δεν έχει καμμία ανάγκη ούτε
ατελών νόμων ούτε κάν της συμφωνίας των αρχομένων. Το μόνον κριτήριον που
διαχωρίζει -ριζικά- την φιλοσοφική βασιλεία από όλα τα άλλα πολιτεύματα είναι η
εξασφάλιση του κοινού συμφέροντος32.

Αριστοτέλους, Πολιτικά Ε΄ 10, 1310b 8-19.
Ξενοφώντος, Ἀπομνημονεύματα Δ΄ VI 12.
25 Aριστοτέλους, Ρητορική Α΄ 8, 1366a.
26 Πλάτωνος, Πολιτικός 276e· Ξενοφώντος, Ἀπομνημονεύματα Δ΄ VI 12· Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 14,
1285a.
27 Αριστοτέλους, Πολιτικά Ε΄ 10, 1311a 5-8.
28 Πλάτωνος, Νόμοι 832b-c· Αριστοτέλους, Ἠθικά Νικομάχεια VIII 12, 1160b 1-10.
29 Αριστοτέλους, Πολιτικά Ε΄ 11, 1311a 35-40· H΄ 2, 1324b 11.
30 Πλάτωνος, Πολιτικός 275c.
31 Πλάτωνος, Πολιτικός 292d.
32 Πλάτωνος, Πολιτικός 292d-297b.
23
24
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Σε όλα τα άλλα πολιτεύματα ευρίσκονται επικεφαλής αδαείς: ο άνθρωπος ή η ομάδα
που ευρίσκεται στην εξουσία επιδιώκουν το προσωπικόν τους συμφέρον και όχι το
συμφέρον ολοκλήρου της κοινότητος. Γι’ αυτό ο Πλάτων δεν διστάζει να χαρακτηρίσει
όλους αυτούς τους κυβερνώντες «στασιαστικούς»33. Εν τούτοις, όμως, μεταξύ των
ατελών πολιτευμάτων, εισάγει ο Πλάτων μία «αρχή διχοτομήσεως», τον σεβασμό του
νόμου, ο οποίος του επιτρέπει να διακρίνει την βασιλεία από την τυραννίδα, την
αριστοκρατία από την ολιγαρχία, την έννομη δημοκρατία από την αυθαίρετη
δημοκρατία34. Παρατηρούμε, ότι μία αρχή που ο Πλάτων είχε αρνηθεί να θέσει ως
κριτήριο του αληθινού «βασιλέα» και του αληθινού «πολιτικού» γίνεται το βασικό
κριτήριο για την κατάταξη των ατελών πολιτευμάτων. Σε μία ιεραρχία πολιτευμάτων
αντιστοιχεί μία ιεραρχία κριτηρίων. Στην κατάταξη των ατελών πολιτευμάτων, που
καθιερώνει ο Πλάτων, η μοναρχία ευρίσκεται και στα δύο άκρα: η βασιλεία είναι το
καλύτερο των εννόμων πολιτευμάτων και η τυραννίδα το χειρότερο των αυθαιρέτων
πολιτευμάτων35. To εξαμερές αυτό αξιολογικό σχήμα του Πλάτωνα (Πίνακας 1) δεν
ευρίσκεται μόνον στον Πολιτικό του, αλλά απαντά κυρίως στα Ηθικά Νικομάχεια36.
To κριτήριον αξιολογήσεως και η διάκριση του πολιτεύματος της βασιλείας κατά
τον Αριστοτέλη
Η κατάταξη της βασιλείας στο Γ΄ βιβλίον των Πολιτικών37 λαμβάνει χώρα από τον
Αριστοτέλη με εντελώς διαφορετικόν τρόπο. Ο Aριστοτέλης εκκινεί από την ιστορική
εμπειρία στην διάκριση των ειδών της βασιλείας.
Με δεδομένο το ιστορικό υλικό, το οποίο έχει συλλέξει ο Αριστοτέλης κατά την
συγγραφή των 158 πολιτευμάτων, ελληνικών και μη πόλεων, εκκινεί εκ της αρχής, ότι η
«βασιλεία πρὸς βοήθειαν τὴν ἀπὸ τοῡ δήμου τοῑς ἐπιεικέσι γέγονεν»38, αποδεχόμενος, ότι ο
βασιλέας οφείλει να διαθέτει «ὑπεροχὴν ἀρετῆς»39, και παράλληλα προβαίνει στην
απαρίθμηση των τύπων/ειδών της βασιλείας, η oποία ακολουθεί μία αρκετά απλή σειρά
παραθέσεως, από το πλέον εγγύτερο στο πλέον απομακρυσμένο: εκκινεί από την
σπαρτιατική βασιλεία40 -«ἐν τῇ Λακωνικῇ πολιτείᾳ»41- πλησίον ως προς τον χρόνο και ως

Πλάτωνος, Πολιτικός 303c.
Πλάτωνος, Πολιτικός 302c.
35 Πλάτωνος, Πολιτικός 300c-303d.
36 Αριστοτέλους, Ἠθικά Νικομάχεια Η΄ 12, 1159b 30-1160b 23.
37 Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 14, 1284b 35-1286a 7.
38 Αριστοτέλους, Πολιτικά Ε΄ 10, 1313b 9-10.
39 Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 17, 1288a 16· του ίδιου, Ρητορική Α΄ 9, 1367a 24.
40 Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 14, 1285a 2-16.
41 Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 14, 1285a 3. Ο Αριστοτέλης είχε συγγράψει έργο με τον τίτλον
Λακεδαιμονίων πολιτεία ἢ Λακώνων πολιτεία, βλ. V. Rose, Aristotelis qui ferebantur librorum Fragmenta
collegit, Lipsiae 18863, Fr. 532-545 και Χ. Π. Μπαλόγλου «Η κριτική των πολιτειακών και
κοινωνικοοικονομικών θεσμών της Σπάρτης από τον Αριστοτέλη», Πρακτικά Β΄ Τοπικού Συνεδρίου
Λακωνικών Σπουδών (Ξηροκάμπι Λακωνίας, 28-31 Οκτωβρίου 2004), τ. Β΄, Αθήνα 2006, σ. 291-328
[αναδημοσίευση ως: Η κριτική ανάλυση των πολιτειακών και κοινωνικοοικονομικών θεσμών «εὐδοκιμουσῶν»
πολιτειών από τον Αριστοτέλη, Αθήνα 2011, σ. 13-49].
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προς τον χώρο, περνά στην βασιλεία των βαρβάρων42, σύγχρονη, αλλά ευρισκομένη
τοπικά μακρύτερη, έπειτα, πηγαίνοντας πίσω στον χρόνο αναφέρεται στους αισυμνήτες43
της αρχαïκής εποχής και ολοκληρώνει την κατάταξη με τις βασιλείες των «ἡρωïκῶν
χρόνων»44. Σχετικά με κάθε έναν τύπο βασιλείας, ο Αριστοτέλης εξετάζει τέσσερα
σημεία: πρώτον, η βασιλεία είναι κληρονομική ή αιρετή; Δεύτερον, μέχρι πού
εκτείνονται οι βασιλικές εξουσίες; Τρίτον, είναι οι υπήκοοι σύμφωνοι; Τέταρτον, οι
βασιλείς κυβερνούν «κατά νόμον», σύμφωνα με τον νόμο, ή σύμφωνα με την παράδοση;
Πέραν των τεσσάρων αυτών ειδών βασιλείας45, ιστορικά καταγεγραμμένων και
μαρτυρημένων, ο Αριστοτέλης αναφέρει και έναν πέμπτο τύπο -«πέμπτον δ’ εἶδος»46βασιλείας, τον οποίο αποκαλεί «παμβασιλεία»47.
Η «παμβασιλεία» ως πέμπτο είδος βασιλείας
3.1. Ο ορισμός της «παμβασιλείας»
Για την «παμβασιλεία» ή απόλυτη βασιλεία, ο Αριστοτέλης δίδει τον ακόλουθο
ορισμό : «Όταν ένας άνθρωπος είναι κυρίαρχος όλων με τον ίδιο τρόπο που κάθε λαός και
κάθε πόλη ασκεί την κυριαρχία στις κοινές υποθέσεις· είναι οργανωμένη σύμφωνα με το
πρότυπο της εξουσίας του Οίκου (οἰκονομική ἐξουσία)· όπως και η οικονομική εξουσία
είναι ένα είδος βασιλείας σε έναν Οίκο [ὥσπερ γὰρ ἡ οἰκονομική βασιλείας τις οἰκίας
ἐστίν], έτσι και η βασιλεία αυτή είναι μία οικονομική εξουσία σε μία πόλη, σε ένα ή
περισσότερα έθνη [οὕτως ἡ παμβασιλεία πόλεως καὶ ἔθνους ἑνός ἢ πλειόνων
οὶκονομία]»48.
O Σταγειρίτης σημειώνει στην συνέχεια ότι οι δύο τύποι βασιλείας «περί ὧν
σκεπτέον»49 είναι η παμβασιλεία και η Λακωνική. Τούτο αιτιολογείται, πρώτον, από το
γεγονός ότι όλα τα υπόλοιπα είδη της βασιλείας προσιδιάζουν στα γνωρίσματα είτε της
παμβασιλείας είτε της Λακωνικής50, και δεύτερον, ότι οι δύο αυτοί τύποι βασιλείας
ευρίσκουν εφαρμογή στην εποχή του. Με δεδομένο τον ιδιόμορφο χαρακτήρα της
σπαρτιατικής βασιλείας, στην οποία υπάρχουν δύο βασιλείς, όπου ο βασιλέας διοικεί ως
Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 14, 1285a 19-31. Πρβλ. Γ. Δ. Κοντογιώργη «Το πρόβλημα της πολιτικής
εξουσίας των «βαρβαρικοῦ» τύπου κρατών στον Αριστοτέλη», Επιστημονική Επετηρίδα Παντείου Ανωτάτης
Σχολής Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα 1981, σ. 177-191.
43 Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 14, 1285a 33-1285b 2. Πρβλ. Γ. Δ. Κοντογιώργη «Το πολιτικό σύστημα της
αισυμνητείας», Αφιέρωμα στον Ευάγγελο Παπανούτσο, τ. Α΄, Αθήνα 1980, σ. 463-487· F. E. Romer «The
aisymneteia: A Problem in Aristotle’s Historic Method», American Journal of Philology 103 (1982), σ. 2546.
44 Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 17, 1285b 3-18. Πρβλ. J. V. Andreev, «Könige und Königsherrschen in den
Εpen Homers», Klio 61 (1979), σ. 361-384.
45 Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 14b, 1285b 19-28.
46 Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 14b, 1285b 28.
47 Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 14b, 1285b 31.
48 Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 14b , 1285b 28-32. Πρβλ. P. Carlier, «La notion de pambasileia dans la
pensée politique d’Aristote», M. Piérart (éd.), Aristote et Athènes, Paris 1993, σ. 103-118.
49 Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 15, 1285b 33.
50 Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄15, 1285b 35-36: «ἐλαττόνων μὲν γὰρ κύριοι τῆς παμβασιλείας, πλειόνων δ’
εἰσὶ τῆς Λακωνικῆς».
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μονάρχης μόνον όταν ευρίσκεται σε εκστρατεία51, την άσκηση εκ μέρους του των
ιερατικών και στρατηγικών έργων και τον χαρακτηρισμό του πολιτεύματος από τον
Αριστοτέλη με διαφόρους τρόπους, όπως «στρατηγία διὰ βίου»52, «στρατηγία τις
αὐτοκρατόρων και ἀΐδιός ἐστιν»53, «απλῶς στρατηγίας κατὰ γένος ἀΐδιος»54, το είδος της
βασιλείας που τον απασχολεί περισσότερο είναι η παμβασιλεία.
Ευθύς προκύπτουν τα ακόλουθα εύλογα ερωτήματα. Πρώτον, το όνομα του τύπου
αυτού της βασιλείας και η προέλευσή του. Δεύτερον, ποιά είναι τα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα αυτού του τύπου που τον διαφοροποιούν από τους άλλους τύπους; Τρίτον,
έχει υπόψη του ο Αριστοτέλης συγκεκριμένον βασιλέα ή πολίτευμα που μπορεί να
ενταχθεί στην παμβασιλεία; Τα ερωτήματα αυτά θα απαντηθούν βαθμηδόν στην
συνέχεια.
3.2. Η ονοματοθεσία
Ο όρος «παμβασιλεία» χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από τον Αριστοτέλη στα
Πολιτικά, με την κυριολεκτική σημασία, σύμφωνα με την οποία «αὕτη ἐστὶ καθ’ ἥν άρχει
πάντων κατά τὴν ἑαυτοῡ βούλησιν ὁ βασιλεύς»55. Ο όρος αυτός δεν χρησιμοποιείται από
τον Αριστοτέλη σε άλλο έργον του56. Απαντάται στην Σοφία Σειράχ57 και στον κωμικό
ποιητή Αλκαίο τον Αθηναίο58, σύγχρονο του Αριστοφάνους59.
Ενδελεχέστερη και προσεκτικώτερη εξέταση του ορισμού της «παμβασιλείας» μας
οδηγεί στην διοίκηση του Οίκου: «τεταγμένη κατὰ τὴν οἰκονομικήν»60. Η τοποθέτηση
αυτή μας οδηγεί στον ορισμό του Οίκου.
Ο Αριστοτέλης εκκινεί εκ του ορισμού του Οίκου ως παραγωγικής και
καταναλωτικής μονάδος, ως παραδίδεται υπό του Ξενοφώντος61, αναλύει τις σχέσεις, οι
οποίες δημιουργούνται εντός του Οίκου μεταξύ των μελών του, ήτοι:
(α) της δεσποτικής, της σχέσεως κυρίου-δούλου
(β) της γαμικής, της σχέσεως ανδρός-γυκαικός
(γ) της τεκνοποιητικής, της σχέσεως πατρός προς τα παιδιά
και την τέχνη του πορισμού των αγαθών, την «χρηματιστική»62. Το σύνολο των σχέσεων
εντός του Οίκου, καθώς και η ύπαρξη προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών συνιστούν
το «οἰκονομικόν σύνταγμα»63.
Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 14, 1285a 4-5: «όταν ἐξέλθη τὴν χώραν ἡγεμών ἐστι τῶν πρὸς πόλεμον».
Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄14, 1285a 17.
53 Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 14, 1285a 7-8.
54 Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 14, 1285b 26-27.
55Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 15, 1285b 35, αλλά και Γ΄ 16, 1287a 8-9.
56 The Politics of Aristotle, With an Introduction, two Prefatory Essays and Notes critical and explanatory
by W. L. Newman, vol. III, Oxford 1898 [ανατύπωση 2000], σ. 279.
57 Σοφία Σειράχ Ν΄ .
15
58 LSJ, τ. Γ΄, σ. 417.
59 Πρβλ. P. Kroh, Λεξικό αρχαίων συγγραφέων Ελλήνων και Λατίνων, μετάφραση-επιμέλεια Δ. Λυπουρλή Α. Τρομάρα, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 49-50.
60 Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 14b, 1285b 30.
61 Ξενοφώντος, Οἰκονομικός Ι 4-5.
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Ο Οίκος αποτελεί την πρώτη στοιχειώδη κατά φύσιν κοινωνία, συνιστά μέρος του
όλου, δηλαδή της πολιτείας, και οι σχέσεις των μελών του Οίκου αποτελούν το υπόβαθρο
για την περιγραφή και ανάλυση όλων των πολιτειακών μορφών, τόσον των ορθών όσον
και των παρεκβάσεών τους64, δεδομένου, ότι «αἱ δε πολιτεῑαι πᾶσαι ἐν οἰκείοις
συνυπάρχουσι, καὶ αἱ ὀρθαὶ καὶ αἱ παρεκβάσεις»65 (Πίνακας 2).
Το επόμενο ερώτημα το οποίο προκύπτει, είναι περί του είδους του πολιτεύματος
που αντιστοιχεί στον Οίκο, δεδομένου ότι στον Οίκο υφίστανται ελεύθεροι και δούλοι.
Ο πολυμερέστατος φιλόσοφος εντάσσει τους δούλους στην οικογένεια, όταν επιχειρεί
την ανάλυσή της ως οικονομικής μονάδος. Στην περιγραφή της οικονομικής λειτουργίας
της οικογενείας εμφανίζει και όλα που συμβάλλουν στην καλύτερη απόδοσή της, άρα και
τους δούλους66. Αυτή μόνον την σημασία έχει η δήλωση του Αριστοτέλους: «οἰκία δἑ
τέλειος ἐκ δούλων καὶ ἐλευθέρων»67. Με τον τρόπο αυτό λύεται το πρόβλημα, δεδομένου
ότι υφίσταται η πολιτική αρχή μεταξύ ίσων και η δεσποτική μεταξύ ελευθέρων και
δούλων68. Η οικονομική μοναρχία μπορεί να εκληφθή ως ένας όρος υπεράνω των δύο
αρχών, της δεσποτικής και της πολιτικής69, διότι «μοναρχεῑται γὰρ πᾶς οἶκος»70.
Προκειμένου περί των οικονομικών της πόλεως παρίσταται ανάγκη να υπάρξει
πρόθεση παρεμβάσεως ενός παράγοντος τον οποίο ο Σταγειρίτης αποκαλεί
«χρηματιστικήν» και που κυρίως ενδιαφέρει για τον προσπορισμό των προσόδων της
πόλεως και για την διαχείρισή τους71. Oι επιφορτισμένοι με τα χρηματιστικά είναι
οπωσδήποτε «φιλοχρήματοι»72, με ό,τι αυτό ενδεχομένως συνεπάγεται για τους εκ μέρους
των χειρισμούς73. Αποδεχόμενος ο Αριστοτέλης τον ξενοφώντειο χαρακτηρισμό των
«οἰκονομικῶν ἀνδρῶν»74, των ανθρώπων εκείνων που είναι επιφορτισμένοι για την
διεύθυνση των κοινών και την επιμέλεια της πόλεως, θεωρεί απαραίτητο, όπως οι
πολιτικοί άνδρες έχουν γνώση των οικονομικών ζητημάτων μιας πόλεως. Ο ίδιος
επισημαίνει ότι οι πολιτικοί οφείλουν να αγορεύουν «περὶ πόρων, καὶ εἰρήνης, ἔτι δὲ περὶ
Αριστοτέλους, Πολιτικά Α΄ 3, 1253b 6-11, 13-15.
Αριστοτέλους, Περί συμβιώσεως ἀνδρός καὶ γυναικός, εν V. Rose, Aristoteles pseudepigraphus, Lipsiae
1863 [Fr. XXXIII], σ. 181.
64 Αριστοτέλους, Πολιτικά Α΄ 3, 1260b 13-15
65 Αριστοτέλους, Ἠθικά Εὐδήμεια Η΄ 9, 1241b 27-29.
66 Πρβλ. Κ. Ι. Δεσποτοπούλου, «Αριστοτέλους περί της οικογενείας», εν ιδίου Μελετήματα Φιλολογίας και
Φιλοοσοφίας, Αθήνα 1998, σ. 95-115.
67Αριστοτέλους, Πολιτικά Α΄ 3, 1253b 4-5. Πρβλ. ενδεικτικά Κ. Ι. Δεσποτοπούλου, «Η οικογένεια κατ’
Αριστοτέλη», εν Αναζητήσεις 1. [Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία], Αθήνα 1977, σ. 205-226.
68 Αριστοτέλους, Πολιτικά Α΄ 7, 1255b 16-21: «Φανερὸν δὲ καὶ ἐκ τούτων ὅτι οὐ ταυτόν ἐστι δεσποτεία καὶ
πολιτική οὐδὲ πᾱσαι ἀλλήλαις αἱ ἀρχαί, ὥσπερ τινές φασιν. Ἡ μὲν γὰρ ἐλευθέρων φύσει ἡ δὲ δούλων ἐστίν, […]
ἡ δὲ πολιτική ἐλευθέρων καὶ ἴσων ἀρχή».
69 Aristoteles, Politik I., Übersetzt, eingeleitet und erläutert von E. Schütrumpf [Aristoteles. Werke in
deutscher Übersetzung 9/I], Berlin 1991, σ. 293-294.
70 Αριστοτέλους, Πολιτικά Α΄ 7, 1255b 20-21.
71 Αριστοτέλους, Πολιτικά Α΄ 8, 1256a 15.
72 Αριστοτέλους, Πολιτικά Ε΄ 12, 1316a 40.
73 Ε. Μουτσοπούλου, «Ο Αριστοτέλης περί ηθικής (κυρίως) και οικονομικής κρίσεως», δια-ΛΟΓΟΣ 4
(2014), σ. 260-261.
74 Ξενοφώντος, Ἀπομνημονεύματα, Γ΄ IV 6-7.
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φυλακῆς τῆς χώρας, καὶ τῶν εἰσαγομένων καὶ ἐξαγομένων, καὶ νομοθεσίας»75. Κατ’
αναλογίαν προς τον Οίκο, η οικονομική διαχείριση «πόλεως καὶ ἔθνους»76 ανατίθεται σε
ένα και μόνον πρόσωπο.
3.3. Η διαφοροποίηση της παμβασιλείας έναντι άλλων τύπων
Στην συνέχεια διατυπώνει ο Αριστοτέλης δύο κρίσιμα ερωτήματα που συνάδουν με
την εύρυθμη λειτoυργία της παμβασιλείας. Πρώτον, εάν η απόλυτη διακυβέρνηση ενός
βασιλέα είναι προτιμητέα από τον νόμο και δεύτερον, εάν η απόλυτη διακυβέρνηση ενός
βασιλέα είναι συμβατή με την πολιτική δικαιοσύνη.
Το γεγονός ότι ένας απόλυτος βασιλέας αντικαθιστά τον γραπτό νόμο, ότι ο ίδιος
είναι νόμος, είναι προφανές στους συγγραφείς του 4ου π.Χ. αιώνος. Ο Αρχύτας ο
Ταραντίνος αποδίδει αυτή την ιδέα με την πλέον εντυπωσιακή έκφραση, διακρίνοντας
δύο είδη νόμων, πρώτον, «Νόμος Ἔμψυχος», ο Βασιλέας και δεύτερον, γραπτός νόμος.
Τόσον ο ένας, όσον και ο άλλος, θα πρέπει να προσαρμοσθούν στον υπέρτατο θείο
νόμο77. Δεν καθορίζεται καμμία ιεραρχία μεταξύ των δύο, διαφορετικού τύπου, νόμων. Ο
Ξενοφών στην Κύρου Παιδεία78 χαρακτηρίζει τον βασιλέα ως «βλέποντα νόμον», ο
οποίος παρακολουθεί και επαναγρυπνά. O Πλάτων επιβεβαιώνει στον Πολιτικό με την
μεγαλύτερη ενάργεια την ανωτερότητα του βασιλέα-φιλοσόφου επί του νόμου.
Ο πραγματικός βασιλέας είναι ανώτερος από τον νόμο, αλλά μπορεί να υπάρξει ένας
τέτοιος άνθρωπος; Στον Πολιτικό ο Πλάτων ήδη υπογραμμίζει ότι η «βασιλική ἐπιστήμη»
είναι εξαιρετικά σπάνια79. Στους Νόμους φαίνεται να θεωρεί ότι είναι αδύνατον να
αποκτηθεί. Σε δύο χωρία80 αναφέρεται στην παλαιά ιδέα, την οποία εκφράζει ήδη ο
Ηρόδοτος στον διάλογο με τους Πέρσες πρίγκιπες για το καλύτερο πολίτευμα81, από
όπου εξάγεται το συμπέρασμα ότι μία μοναρχία με απεριόριστες εξουσίες ξεπέφτει
αναγκαστικά στην υπερβολή, στην «ὕβριν». Με άλλα λόγια, η απόλυτη βασιλεία
εκφυλίζεται πάντα σε τυραννίδα. Στους Νόμους κάθε πολιτικό σύστημα εμπνέεται από
τις έννοιες της νομιμότητος και της ισορροπίας.
Ο Αριστοτέλης προχωρώντας στην επιχειρηματολογία του Πλάτωνος αποκαθιστά
τον νόμο και ασκεί κριτική στην απόλυτη βασιλεία82. Για τον Σταγειρίτη, ένα έννομο
πολίτευμα είναι ανώτερο από την απόλυτη διακυβέρνηση ενός μόνον ανθρώπου, επειδή
οι νόμοι είναι απρόσβλητοι από το πάθος: «Το να ζητά κάποιος να κυβερνά ο νόμος,
σημαίνει να ζητά επίσης να κυβερνά μόνον ο θεός και η λογική. Το να ζητά κανείς να
κυβερνά μόνον ένας άνθρωπος, σημαίνει να ζητά επίσης να κυβερνά ένα άγριο ζώο

Αριστοτέλους, Ρητορική Α΄ 4, 1359b 21-23. Πρβλ. Αριστοτέλους, Ρητορική πρός Ἀλέξανδρον, ΙΙ 2,
1423a 20-26.
76 Αριστοτέλους, Πολιτικά, 1285b 31-32.
77 Ιωάννου Στοβαίου, Ἀνθολόγιον IV 1. 135.
78 Ξενοφώντος, Κύρου Παιδεία VIII 1, 22.
79 Πλάτωνος, Πολιτικός 292d.
80 Πλάτωνος, Νόμοι Δ΄ 713c, Θ΄ 875c.
81 Ηροδότου, Ἱστοριῶν Γ΄ 80.
82 Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 15-16, 1286a-1287b.
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(θηρίον)»83. Η βασιλεία των νόμων είναι προτιμώτερη από αυτήν ενός βασιλέα, πρώτον,
διότι οι νόμοι προστατεύουν διαρκώς από την αυθαιρεσία και δεύτερον, διότι φέρνουν
στην πόλη μία ορθολογική τάξη.
Ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει ότι οι νόμοι που, εξ ορισμού, είναι γενικοί δεν θα
μπορούσαν να ρυθμίσουν όλες τις ιδιαίτερες περιπτώσεις. Σημειώνει ότι οι μονάρχες
περιβάλλονται από συμβούλους. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζει, έστω και σιωπηρά, την
ανωτερότητα των μη μοναρχικών πολιτευμάτων. Για τον Αριστοτέλη ο νόμος είναι όχι
μόνον ανώτερος από τον απόλυτο μονάρχη, αλλά η απόφαση μιας συνελεύσεως έχει κάθε
πιθανότητα να είναι καλύτερη από την αντίστοιχη απόφαση ενός μονάρχη. Την
παράδοση περί Τρωϊκού πολέμου και την επιβίωσή της απηχεί η ευχή του Αγαμέμνονος
«μακάρι συμβουλάτορες, δέκα παρόμοιους νάχα»84, την οποία αναφέρει ο Αριστοτέλης85.
Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ο Αριστοτέλης έθεσε σε όλην του την έκταση το
θεμελιώδες πολιτικό πρόβλημα: κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να είναι δίκαιη η
απόλυτη βασιλεία, η μονοπώληση δηλαδή από έναν και μόνον άνθρωπο όλων των
εξουσιών και όλων των τιμών;86
Για τον Αριστοτέλη η απόλυτη βασιλεία είναι ριζικά ασυμβίβαστη με την ίδια την
φύση της πόλεως, η οποία είναι μία «κοινότητα ἴσων», δηλαδή κοινότητα ισοδύναμων
ανθρώπων, οι οποίοι έχουν όλοι μία κάποια αξία και πρέπει όλοι να λαμβάνουν ένα
μέρος των τιμών και της εξουσίας, γεγονός που δεν αποκλείει ότι κάποιοι έχουν
μεγαλύτερη αξία και κατά συνέπεια λαμβάνουν περισσότερες τιμές.
Στο πρώτο κεφάλαιο του Α΄ βιβλίου των Πολιτικών, ο Αριστοτέλης καθιερώνει μία
ριζική διάκριση ανάμεσα στην πολιτική και στην πατρική εξουσία. Περαιτέρω, προβαίνει
σε μία συσχέτιση ανάμεσα στην βασιλική και στην πατρική αρχή. Ο βασιλέας είναι
βασικά ο πατέρας των υπηκόων του. Η βασιλεία των αρχαϊκών ελληνικών κοινοτήτων
εξηγείται από το γεγονός ότι αυτές αποτελούν άθροισμα οικογενειών και κωμών87.
Όποιες και εάν είναι οι αρετές αυτού του πατριαρχικού βασιλέα, στηρίζεται σε μία
βαθειά φυσική ανισότητα: όπως συμπεριφέρεται στα μικρότερα παιδιά του, έτσι και ένας
βασιλέας των αρχαίων χρόνων ασκούσε την αρχή του σε υπηκόους που δεν ήσαν σε θέση
να κυβερνηθούν μόνοι τους. Από αυτή την άποψη, η βασιλική εξουσία είναι, με την
ακριβή του όρου έννοια, μία «προπολιτική» μέθοδος διακυβερνήσεως, η οποία δεν
ταιριάζει παρά μόνον στις οικογένειες, τις κοινότητες των αρχαίων χρόνων και σε έθνη
πολιτικώς υποανάπτυκτα. Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι το «ἔθνος» λαμβάνεται υπό
την κοινή έννοια ως ομογενές πλήθος ανθρώπων χωρίς την ύπαρξη πολιτικού δεσμού
μεταξύ τους. Ο Αριστοτέλης υπογραμμίζει με σαφήνεια ότι από την εποχή του δεν
εγκαθιδρύονται πλέον βασιλείες στις πόλεις. Πράγματι, από τότε που υπάρχει στο
εσωτερικό των πόλεων μια κάποια ισότητα, η εξουσία ενός μόνον ανθρώπου αποτελεί
Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 16, 1287a 30.
Ομήρου, Ἰλιάς Χ 224: «καὶ ἡ εὐχή τοῡ Ἀγαμέμνονος, τοιοῡτοι δέκα μοι συμφράδμονες».
85 Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 16, 1287b 16-17.
86 Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 15, 1286a 8-9: «πότερον συμφέρει μᾱλλον ὑπό τοῡ ἀρίστου ἀνδρός ἄρχεσθαι ἢ
ὑπὸ τῶν ἀρίστων νόμων;».
87 Αριστοτέλους, Πολιτικά Α΄ 2.
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μία αδικία, που επιβάλλεται με την βία κατά της θελήσεως των πολιτών: δεν μπορεί παρά
να είναι μία τυραννίδα88.
Για να είναι δικαιολογημένη η απόλυτη βασιλεία, η παμβασιλεία, θα έπρεπε ο
βασιλέας να υπερβαίνει σε αξία των σύνολο των πολιτών. Ενώπιον του εναρέτου και
φιλανθρώπου βασιλέως οι έχοντες την ευθύνη των κοινών επέχουν την θέση των μελών
της οικογενείας έναντι του αρχηγού των: «Πατρικὴ γὰρ ἀρχὴ βασιλεία βούλεται εἶναι»89.
Αντί να ρυθμίζουν την σχέση τους ως ίσοι προς ίσους, οι άλλοτε κάτοχοι της εξουσίας
χρειάζονται τώρα μία αυθεντία η οποία να τους φροντίζει, έτσι ώστε να ευτυχούν, όπως ο
ποιμένας φροντίζει το ποίμνιόν του: «Ἐφ’ ὅσον καὶ τὸ δίκαιον, βασιλεῑ μὲν πρὸς
βασιλευομένους ἐν ὑπεροχῇ εὐεργεσίας. εὖ γὰρ ποιεῑ τοὺς βασιλευομένους, εἴπερ ἀγαθός ὢν
ἐπιμελεῑται αὐτῶν, ἵν΄εὖ πράττωσιν, ὥσπερ νομεὺς προβάτων»90. Η προσωπικότητα αυτή,
που πρόκειται να διοικεί, οφείλει να είναι ανενδεής: «οὐ γάρ ἐστι βασιλεύς ὁ μὴ αὐτάρκης
καὶ πᾱσι τοῑς ἀγαθοῑς ὑπερέχων· ὁ δὲ τοιοῡτος οὐδενὸς προσδεῑται καὶ ωφέλιμα οὖν αὐτῷ
μὲν οὐκ ἄν σκοποίη, τοῑς δ’ ἀρχομένοις»91. Κυρίως όμως ώφειλε να συνδέει τον ανώτατο
άρχοντα προς τους υπηκόους του ο δεσμός της φιλίας. Αλλά εάν «καλῶς εἴρηται ὅτι
φίλος τῷ φίλῳ βούλεται τἀγαθὰ ἐκείνου ἕνεκα»92, η θέση του βασιλέως έναντι των
πολιτών συνίσταται στο γεγονός ότι εκείνος έχει την ευκαιρία να υπερβάλλει τα δικά του
ευγενή αισθήματα μέσω των ευεργετικών μέτρων ως διαθέτης των κρατικών
δυνατοτήτων.
Kατά τον τρόπον αυτό εδράζεται η παμβασιλεία επί του προτύπου της πατρικής
βασιλείας, του Οίκου, όπου ο πατέρας-κύριος διοικεί με βάση το κοινόν συμφέρον. Η
φιλία, που αποτελεί την αναγκαία και ικανή προυπόθεση για την συνοχή της πολιτείας,
οφείλει να διακρίνει τον βασιλέα του τύπου της «παμβασιλείας».
Η παμβασιλεία ως τύπος βασιλείας της εποχής του Αριστοτέλους
Το ερώτημα, εάν με τον τύπο της παμβασιλείας έχει υπόψη του ο Αριστοτέλης
κάποιον συγκεκριμένον βασιλέα-μονάρχη μόνον με ιστορικές υποθέσεις μπορεί να
απαντηθεί.
Τόσον ο Πλάτων όσον και ο Αριστοτέλης γνωρίζουν την αποτελεσματικότητα της
μοναρχικής εξουσίας. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, ο εξαναγκασμός είναι απαραίτητος σε
αυτόν που θέλει να αντικαταστήσει ένα διεφθαρμένο πολίτευμα με μία καλή πολιτεία.
Στους Νόμους υπογραμμίζει ότι η πλέον ευνοϊκή κατάσταση για να επιβληθη μία τέτοια
μεταβολή είναι η συνεργασία ενός «νεαροῡ τυράννου» και ενός φιλοσόφου93. Η ελπίδα
να στρέψει τους τυράννους των Συρακουσών στην φιλοσοφία είναι αυτή που ενέπνευσε
τα ταξίδια του Πλάτωνος στην Σικελία.

Αριστοτέλους, Πολιτικά Ε΄ 10, 1313a 1-10.
Αριστοτέλους, Ἠθικά Νικομάχεια Θ΄ 12, 1160b 26-27.
90 Αριστοτέλους, Ἠθικά Νικομάχεια Θ΄ 12, 1161a 10-14.
91 Αριστοτέλους, Ἠθικά Νικομάχεια Θ΄ 12, 1160b 3-6.
92 Αριστοτέλους, Ἠθικά Νικομάχεια Θ΄ 9, 1159a 8-10.
93 Πλάτωνος, Νόμοι Δ΄ 710a.
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Ο Αριστοτέλης έζησε μετά τον θάνατο του Πλάτωνος (348/47 π.Χ.) και την
αναχώρησή του από την Αθήνα για τρία έτη (348-345) στο περιβάλλον του Ερμεία,
τυράννου του Αταρνέα στην Μικρά Ασία. Ο Ερμείας, τον οποίο αναφέρει ο Πλάτων
στην Στ΄ Επιστολή του94 προσηλυτισμένος στην φιλοσοφία από δύο μέλη της Ακαδημίας,
τον Έραστο και τον Κορίσκο, καταγομένους από την Σκήψη της Τρωάδος95, θα αναδείξει
τον Αταρνέα σε κέντρο παιδείας και πολιτισμού. Ο ίδιος θα αναδειχθεί σε έναν προστάτη
των Μουσών, αψευδές δε δείγμα είναι η παρουσία των φιλοσόφων Αριστοτέλους,
Ξενοκράτους, Θεοφράστου, Κορίσκου και Εράστου, οι οποίοι θα εύρουν φιλόξενο χώρο
προς διδασκαλία και στοχασμό μετά τον θάνατο του Πλάτωνος (348/47 π.Χ.). Ο
Αριστοτέλης θα δοκιμασθεί στο τριετές διάστημα της παρουσίας και παραμονής του
στον Ατταρνέα ως σύμβουλος του Ερμεία, θα δημιουργήσει έναν άτυπο κύκλο
Ακαδημίας και θα συγγράψει τα πρώτα του έργα. Θα παντρευθεί την ανιψιά και θετή
θυγατέρα του Ερμεία Πυθιάδα96.
Ο Αριστοτέλης αντιλαμβάνεται τον ρόλο του τυράννου-φιλοσόφου ως προσωρινό.
Από την στιγμή που έχει επιβάλει μία καλή πολιτεία, το ίδιο το πολίτευμα θα περιορίσει
βαθμιαία την εξουσία του.
Τόσον ο Πλάτων των Νόμων όσον και ο Αριστοτέλης, δείχνουν σαφή προτίμηση για
πολιτικές λύσεις αντίθετες με την απόλυτη μοναρχία. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα,
προτιμητέο είναι το πολίτευμα που αποτελεί συνδυασμό της μοναρχίας, χωρίς τα
χαρακτηριστικά του περσικού δεσποτισμού, και της δημοκρατίας, χωρίς τα γνωρίσματα
της αθηναϊκής αναρχίας97. Ο Αριστοτέλης προτιμά τον συγκερασμό ολιγαρχίας και
δημοκρατίας, που οδηγεί στην πολιτεία. Μία μέση, πολυάριθμη τάξη διαδραματίζει τον
ρόλο του διαιτητή μεταξύ φτωχών και πλουσίων98.
Η παμβασιλεία, τύπος βασιλείας, ορθού πολιτεύματος, αποκλείει ως πρότυπο τον
περσικό δεσποτισμό, δεδομένου ότι ο Πέρσης μονάρχης αναφέρεται ως «βασιλεία των
βραβάρων» από τον Αριστοτέλη. Εγγύτερα προς τον τύπο αυτό βασιλείας ευρίσκεται η
σύγχρονή του βασιλεία των Μακεδόνων, χωρίς όμως την απολυταρχική διάστασή της.
Προς τον τύπο μιας μορφής πατρικής βασιλείας θέλει να προβάλλει την σύγχρονή του
βασιλεία των Μακεδόνων.
Τελικές παρατηρήσεις
Στο τετραμερές σχήμα της βασιλείας που διαγράφει ο Αριστοτέλης -βασιλεία των
ηρωικών χρόνων, λακωνική ή σπαρτιατική βασιλεία, βαρβαρική βασιλεία ή δεσποτική
κατά νόμον και αισυμνητεία- δημιουργούνται δύο ομάδες. Η μία ομάδα αφορά την
«συνταγματική» μορφή της βασιλείας, στην οποία εντάσσονται η βασιλεία των ηρωικών
χρόνων και η λακωνική βασιλεία, και η δεύτερη ομάδα χαρακτηρίζεται από την
απολυταρχική μορφή της μοναρχίας, στην οποία εντάσσονται η βαρβαρική βασιλεία και
Πλάτωνος, Ἐπιστολή ΣΤ΄ 322a-b.
Στράβωνος, Γεωγραφικά ΙΓ΄ I 54 (C. 608).
96 Στράβωνος, Γεωγραφικά ΙΓ΄I 57 (C. 610)· Ευσεβίου, Εὐαγγ. Προπαρασκευή ΙΕ΄ β΄13.
97 Πλάτωνος, Νόμοι ΣΤ΄ 756e.
98Αριστοτέλους, Πολιτικά Δ΄ 11, 1295a-1296a.
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η τυραννίδα η αισυμνητεία, χαρακτηριζομένη ως «αἱρετή τυραννίς»99, αποτελεί μία ειδική
μορφή100.
Έναντι της τυραννίας, της απολυταρχικής μορφής βασιλεία, προβάλλει ο
Αριστοτέλης ένα πέμπτο είδος βασιλείας, την παμβασιλεία, η οποία λαμβάνει
χαρακτηριστικά γνωρίσματα από την διοίκηση του Οίκου. Δεν μπορούμε να εντάξουμε
κανέναν σύγχρονο του Αριστοτέλους βασιλέα με απόλυτη σιγουριά στο είδος αυτό, ούτε
μορφή βασιλείας. Η περίπτωση του Ερμεία πρέπει να αποκλεισθεί, δεδομένου ότι έδρασε
ως τύραννος, ενώ η περίπτωση των βασιλέων των Μακεδόνων Φιλίππου και
Αλεξάνδρου, συγχρόνων του Αριστοτέλους μας φαίνεται ως η πλέον πιθανή.
Είναι, τέλος, άξιον εξάρσεως και προβολής ότι ο Έλλην Καρδινάλιος Βησσαρίων
στην μακρά Καθολική Επιστολή του κάνει λόγο για το πολίτευμα της παμβασιλείας, ως
«πάντων βελτίστην», στο οποίο ο μονάρχης κατέχει «τα τῆς σοφίας πρωτεῑα» και άρχει
των άλλων «ὑπερέχοντα ἀρετῇ»101.

Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ΄ 14b, 1285b 25.
P. Barcelό, Basileia, Monarchia, Tyrannis. Untersuchungen zu Entwicklung und Beurteilung von
Alleinherrschaft im vorhellenistischen Griechenland [Historia Einzelschriften 79], Stuttgart 1993, σ. 258-260.
101 «Ἐπιστολή Καθολική τοῦ σοφωτάτου καρδινάλεως κυροῦ Βησσαρίωνος», PG τ. 161, στ. 465D.
99
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Christos P. Baloglou
Pambasileia: Die fünfte Art des Königtums nach Aristoteles
Zusammenfassung

Die Politik des Aristoteles bemüht sich um die systematische Εrfassung und
Auswertung der Herrschaftsformen der Vergangenheit und bietet eine Bilanz der
vorherrschnden Anschauungen an.
Aristoteles unterscheidet vier Arten der Alleinherrschaft: das heroische Königtum,
die spartanische Basileia, die despotische Herrschaft und die Aisymnetie (Politik 1285b
20-30). Eine genaue Sichtung lässt uns erkennen, dass diese in zwei Gruppen zerfallen.
Neben der konstitutionellen Form der Einzelherrschaft (basileia) steht die beinah
uneingenschränkte Monarchie (Tyrannis). Das frühgriechische Königtum und die
spartanische Basileia gehören zur ersten, die griechische Tyrannis bzw. die barbarische
(persische) Monarchie zur zweiten Kategorie. Die von Aristoteles als Wahltyrannis
aufgefasste Aisymnetie bildet eine Sonderform. Gegenüber der Tyrannis erweitert
Aristoteles das Spektrum der monarchischen Herrschaft um eine aufschlussreiche
Variante, die pambasileia = Παμβασιλεία. Sie stellt die fünfte Art des Königtums dar, der
Begriff erscheint nur einmal im aristotelischen corpus und nach der aristotelischen
Definition (Politik 1285b 30-35) stellt diese Art die umfassendste Spielart des
uneingeschränkten Königtums dar.
Erwähnenswert ist der Vergleich mit dem Oikos und die Art des Regierens im Oikos.
Der naheliegende Gedanke, dass die damit assozierte Vorstellung herrscherlicher
Allmacht auf die von Philipp II oder Alexander verköperte Monarchie anspielen würde,
muss eine Vermutung bleiben. Aristoteles selbst trägt nichts zur Aufklärung bei. Seine
knappen Bemerkungen zur Charakterisierung dieser Herrschaftsform geben mehr Rätsel
auf, als sie Gewissheit vermitteln können (Politik 1287a 9-12).
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Παράρτημα πινάκων

Πίνακας 1. Το αξιολογικό σχήμα κατά τον Πλάτωνα.

Ένας
Μικρός αριθμός
Μεγάλος αριθμός

Ο θεός-ποιμήν (χρυσή εποχή)
Ο φιλόσοφος-βασιλέας
Οι ατελείς απομιμήσεις, «στασιαστικές»
Νόμιμα
Παρεκβάσεις
βασιλεία (1)
τυραννίς (6)
αριστοκρατία (2)
ολιγαρχία (5)
νόμιμη δημοκρατία (3)
αυθαίρετη δημοκρατία (4)

Πίνακας 2. Οι σχέσεις των μελών του Οίκου με την αντίστοιχη μορφή του
πολιτεύματος.
Μέλη του Οίκου
κύριος-δούλος
άνδρας-γυναίκα
πατέρας-τέκνα
τέκνα μεταξύ των

Είδος σχέσεως μεταξύ των
μελών
δεσποτική
γαμική
τεκνοποιητική

* Αριστοτέλους, Ἠθικά Εὐδήμεια H΄ 9, 1241b 27-32.
** Αριστοτέλους, Πολιτικά Α΄12, 1259b 11-12.
*** Αριστοτέλους, Ἠθικά Εὐδήμεια H΄ 9, 1241b 30-31.

Μορφή του πολιτεύματος
μοναρχία
αριστοκρατία*
βασιλεία **
πολιτεία ***

Παύλος Σεραφείμ
Διαφορετική ανάγνωση της θεραπευτικής αγωγής
του Οικουμενικού Πατριάρχη Μαξίμου Ε΄ κατά την επίσκεψή του
στην Αθήνα (καλοκαίρι του 1947)

Στην παρούσα ανακοίνωση θα επιχειρήσω μια διαφορετική ανάγνωση της
θεραπευτικής αγωγής που έλαβε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Μάξιμος Ε΄ στην Αθήνα το
καλοκαίρι του 1947. Επισήμως ο Μάξιμος επισκέφθηκε την Ελλάδα αποκλειστικά και
μόνο για να λάβει θεραπεία για ένα προσωπικό του ιατρικό πρόβλημα, το οποίο και τελικά
τον οδήγησε στην παραίτηση. Έμεινε μόνο δύο χρόνια στον Θρόνο της
Κωνσταντινούπολης, καθώς εξελέγη το 1946 (20 Φεβρουαρίου) και παραιτήθηκε το 1948
(18 Οκτωβρίου), για να τον διαδεχθεί ο μέχρι τότε Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου
Αμερικής Αθηναγόρας Σπύρου (1 Νοεμβρίου 1948).
Ο Μάξιμος παραιτήθηκε για λόγους υγείας, καθώς έπασχε από «μελαγχολία», δηλαδή
κατάθλιψη. Ωστόσο, υπάρχει αρκετό παρασκήνιο πίσω από το ρόλο της ασθένειας του
πατριάρχη στην πατριαρχική αλλαγή του 1948, καθώς η συγκεκριμένη αυτή εντάσσεται
στο περίπλοκο πλέγμα των σχέσεων του ανταγωνιστικού συστήματος διεθνούς ισχύος της
εποχής του Ψυχρού Πολέμου. Με άλλα λόγια, θεωρώ ότι η ασθένεια του Μαξίμου δεν
ήταν παρά η αφορμή και ότι ο Μάξιμος ουσιαστικά εξωθήθηκε σε παραίτηση για να
ανοίξει ο δρόμος για τον Αθηναγόρα.
Στη συνάφεια αυτή, θα προσπαθήσω να αποδείξω ότι η θεραπευτική αγωγή που
ακολούθησε ο Πατριάρχης Μάξιμος στην Αθήνα το καλοκαίρι του 1947, δεν αποσκοπούσε
σε τίποτε άλλο παρά στην εξώθηση του από την ελληνική κυβέρνηση σε παραίτηση.
Πριν προχωρήσω, όμως, στην εξέταση των λεπτομερειών της θεραπευτικής αγωγής,
χρειάζεται να δοθούν κάποιες απαντήσεις στο ερώτημα για ποιούς λόγους η ελληνική
κυβέρνηση δεν δίστασε να προχωρήσει σε μια τέτοιου είδους κίνηση, στην άσκηση δηλαδή
πίεσης σε έναν Πατριάρχη να παραιτηθεί εκμεταλλευόμενη ακόμη και το ευαίσθητο θέμα
της προσωπικής του υγείας.
Οπωσδήποτε οι λόγοι δεν ήταν προσωπικοί. Ο Μάξιμος ήταν μια σπουδαία
προσωπικότητα, ένας ευφυής άνθρωπος που έχαιρε εκτίμησης από το σύνολο σχεδόν του
ελληνικού πολιτικού κόσμου. Οι λόγοι ήταν πολιτικοί. Συγκεκριμένα, αμέσως μετά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο και στην αρχή του Ψυχρού Πολέμου το Οικουμενικό Πατριαρχείο είχε
αναβαθμιστεί σημαντικά στη στρατηγική σκέψη των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο του κυρίαρχου
δόγματος εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ εκείνη την περίοδο, αυτό της Ανάσχεσης
(Containment)1, ήταν προφανές πως η Εκκλησία αποτελούσε και αυτή ένα πεδίο
1 Για τη θεωρία της Ανάσχεσης (Containment) και τον ρόλο της στον Ψυχρό Πόλεμο ενδεικτικά βλ. τα: John
Lewis Gaddis, Strategies of Containment. A critical appraisal of postwar American security policy, New York
1982, John Lewis Gaddis, The United States and the origins of the Cold war, 1941 – 1947, New York 1972,
Bruce Robellet Kuniholm, The origins of the Cold War in the Near East. Great Power conflict and diplomacy
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σύγκρουσης μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Μάλιστα, για την αμερικανική πολιτική σκέψη
της εποχής εκείνης αποτελούσε ένα ιδιαιτέρως χρήσιμο εργαλείο.
Ήδη από τα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου οι Αμερικανοί είχαν
παρακολουθήσει τις σχετικές προσπάθειες της σοβιετικής ηγεσίας να εκμεταλλευτεί τη
Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία προς όφελός της και είχαν σημειώσει τα ευεργετικά
αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας. Υπενθυμίζω ότι σε μεγάλο βαθμό η επιτυχής
απόκρουση του ναζιστικού εισβολέα στην ΕΣΣΔ είχε συντελεστεί και λόγω της συμβολής
της Ρωσικής Εκκλησίας στη συσπείρωση του ρωσικού λαού2. Μάλιστα, η συμβολή αυτή
αναγνωρίστηκε επίσημα από το σοβιετικό κράτος, το οποίο συνέχισε και μετά τη λήξη του
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου την πολιτική συνεργασίας με τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.
Οι Αμερικανοί μεταπολεμικά θεωρούσαν τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία όργανο της
σοβιετικής ηγεσίας για την προώθηση της σοβιετικής πολιτικής στον ορθόδοξο κόσμο3.
Από την άλλη, πίστευαν ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο είχε και αυτό πολιτικά και
στρατηγικά πλεονεκτήματα. Θεωρούσαν ότι διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο ακόμη και για
την προστασία των Στενών και της περιοχής της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Φοβούνταν
ότι εάν αυτό έπεφτε στα χέρια των Ρώσων θα αυξανόταν η σοβιετική επιρροή στην
περιοχή, με ό,τι αυτό συνεπαγόταν για την ασφάλειά της. Επιπλέον, οι Αμερικανοί
πίστευαν ότι εάν στο μέλλον η αμερικανική πολιτική έναντι της ΕΣΣΔ άλλαζε και από
πολιτική της Ανάσχεσης γινόταν πιο δυναμική (Rollback policy), το Οικουμενικό
Πατριαρχείο και η Ορθόδοξη Εκκλησία γενικότερα θα ήταν ένα χρήσιμο μέσο για τη
διείσδυση της Δύσης στη σοβιετοκρατούμενη και ορθόδοξη, υπενθυμίζω, κατά ένα μεγάλο
μέρος της ανατολική Ευρώπη. Ενδεικτική της παραπάνω θέσης είναι η άποψη του
Αμερικανού υποπρόξενου στην Κωνσταντινούπολη Ριβίνους (Rivinus), ο οποίος έκρινε το
ζήτημα του Πατριαρχείου ζωτικής σημασίας για την αμερικανική πολιτική. Αυτό, διότι
πίστευε πως ένα ισχυρό Φανάρι θα είχε σημαντική ικανότητα διείσδυσης στις χώρες του
Σιδηρού Παραπετάσματος4. Η θέση αυτή όμως περί της σπουδαιότητας του Οικουμενικού
Πατριαρχείου για τα αμερικανικά συμφέροντα διαχεόταν σε όλα τα κλιμάκια του
αμερικανικού πολιτικού κατεστημένου. Ενδεικτικά και πάλι, αναφέρω τη ρητή αναφορά
του Μάιρον Τέηλορ (Myron Taylor), προσωπικού απεσταλμένου του Τρούμαν στο

in Iran, Turkey and Greece, Princeton, New Jersey 1980 και Daniel Yergin, Shattered Peace. The origins of
the Cold War and the National Security State, Boston 1977.
2 Για τις σχέσεις της Ρωσικής Εκκλησίας με το νέο σοβιετικό καθεστώς στη Ρωσία μετά την Οκτωβριανή
Επανάσταση και για την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν συντελέστηκε και η λεγόμενη
«αναγέννηση» (religious revival) της Ρωσικής Εκκλησίας βλ. Wassilij Alexeev, Theofanis Stavrou, The Great
Revival. The Russian church under German Occupation, Minneapolis 1976.
3 N.A.D.S., C.G.R, 1936-1958, 840.4, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, έκθεση αμερικανικού υπουργείου
Εξωτερικών με τίτλο «Ν. 4397. Προσπάθειες του Πατριαρχείου Μόσχας να επιβάλλει την πνευματική του
εξουσία στις ορθόδοξες εκκλησίες εκτός της Σοβιετικής Ένωσης», Ουάσινγκτον, 1 Νοεμβρίου 1947. Στην
έκθεση αυτή σημειώνεται χαρακτηριστικά: « The cooperation between the Orthodox Church and the Soviet
Government established during the war has been continued into the postwar period, and undoubtedly will be
maintained in the future as long as it is convenient for the Communist Party policy-makers».
4 N.A.D.S., C.G.R, 1936-1958, 840.4, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, αμερικανικό προξενείο
Κωνσταντινούπολης προς αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, 17 Οκτωβρίου 1947.

Διαφορετική ανάγνωση θεραπευτικής αγωγής του Μαξίμου Ε΄

Βατικανό, πως ο Αμερικανός Πρόεδρος επιθυμούσε προσωπικά τη συνεργασία με το
Οικουμενικό Πατριαρχείο. Συγκεκριμένα, είχε αναθέσει στον Τέηλορ την αποστολή να
επισκεφθεί το Φανάρι και να συναντηθεί με τον Πατριάρχη, για να διερευνήσουν τον τρόπο
με τον οποίο θα επιτυγχανόταν ο συντονισμός όλων των Εκκλησιών στην προσπάθεια των
ΗΠΑ για «θέματα ειρήνης»5. Μάλιστα, ο Τρούμαν επειγόταν για την υλοποίηση αυτής της
συνεργασίας και πίεζε τον Τέηλορ να φέρει εις πέρας την αποστολή του «χωρίς
αναβολές»6. Είναι προφανές, κατά την άποψή μου, ότι το πλαίσιο στο οποίο ο Αμερικανός
Πρόεδρος αντιλαμβανόταν τη συγκεκριμένη συνεργασία αφορούσε ξεκάθαρα τη
συμπόρευση του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τις ΗΠΑ.
Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, για να πραγματοποιηθούν οι όποιοι σχεδιασμοί των
ΗΠΑ για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, θα έπρεπε σε αυτό να μην υπάρχει επ’ ουδενί
επικεφαλής ένας φιλορώσος Πατριάρχης, αλλά αντιθέτως ένας Πατριάρχης φιλικά
προσκείμενος στη Δύση.
Όμως εδώ είναι το σημαντικό στοιχείο: ο Πατριάρχης Μάξιμος θεωρήθηκε φιλορώσος
άδικα μεν, καθώς κανείς δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι ήταν και στην πραγματικότητα7,
αλλά η κατηγορία αυτή υπήρξε. Ήδη αμέσως μετά την εκλογή του κατηγορήθηκε από τους
Τούρκους8 ότι είχε στενές σχέσεις με τον σοβιετικό παράγοντα και ειδικότερα με τον
5 N.A.D.S., T.S.G.R., 1947-1949, 840.4, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, Μάιρον Τέηλορ (Myron Taylor)
προς αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, ΑΠ 1, 8 Απριλίου 1948.
6 N.A.D.S., C.G.R, 1936-1958, 840.4, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας προς
Μάιρον Τέηλορ (Myron Taylor) , 25 Μαΐου 1948.
7 Σύμφωνα με Έλληνες διπλωμάτες στην Τουρκία, οι όποιες κατηγορίες εναντίον του Μαξίμου για φιλορωσική
συμπεριφορά, δεν ευσταθούσαν: N.A.D.S., Records re the Patriarchate, 1947 – 1953, αμερικανικό προξενείο
Κωνσταντινούπολης προς αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, 25 Απριλίου 1946.
8 Στις επιθέσεις εναντίον του πρωτοστάτησαν κυρίως δύο τουρκικές εφημερίδες με φιλοδυτικό πολιτικό
προσανατολισμό, η «Vatan» και η «Tasfir». Πέρα από τις κατηγορίες εναντίον του Μαξίμου, για φιλορωσική
στάση, τον κατηγόρησαν επιπλέον και για άλλα πράγματα, όπως ότι είχε συμμετάσχει στην προετοιμασία της
«Μαύρης Βίβλου» του Πατριαρχείου κατά των τουρκικών θηριωδιών, που «διαπράχθηκαν κατά τον
ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1922 – 1923» και ότι ο Μάξιμος είχε πάει στις ΗΠΑ με σκοπό να δημοσιεύσει
εκεί τη «Μαύρη Βίβλο». Κατηγορίες βέβαια που αποκρούστηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Για τις
κατηγορίες των Τούρκων κατά του Μάξιμου για συμμετοχή στην προετοιμασία της «Μαύρης Βίβλου» και τις
αντιδράσεις των κύκλων του Φαναρίου βλ. N.A.D.S., Records re the Patriarchate, 1947 - 1953, υπόμνημα
αμερικανικού προξενείου Κωνσταντινούπολης προς αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας: The Turkish Press and
the Election of Mgr. Maximos, 27 Φεβρουαρίου 1946. Για το θέμα της στάσης του τουρκικού τύπου προς τον
Μάξιμο, αμέσως μετά την εκλογή του πβλ. και Φιλάρετος Βιτάλης Aρχιμ., Μάξιμος ο Ε,΄ ο όσιος και
μαρτυρικός Οικουμενικός Πατριάρχης, μαρτυρία περί του βίου και του έργου του, τ.1, Αθήνα 1992, σ.212 – 217,
στο οποίο αναφέρονται ενδεικτικά δύο προβοκατόρικες ερωτήσεις Τούρκων δημοσιογράφων που του
απηύθυναν όταν και δέχθηκε για πρώτη φορά τους εκπροσώπους του τύπου ως εκλεγμένος πατριάρχης. Αυτές
ήταν: «διατί μετέβητε εις Προύσαν;» και «μα είσθε βαθύς αριστερός!». Σε αυτές ο Μάξιμος, για να αμβλύνει
τις εντυπώσεις, απάντησε επιστρατεύοντας το χιούμορ («Όπως όλος ο κόσμος, δια λουτρά») και με ηρεμία
(«Όλως τουναντίον»). Για τον φιλοδυτικό πολιτικό προσανατολισμό των δύο κυριοτέρων εφημερίδωνκατηγόρων του Μαξίμου και ειδικά της «Vatan» βλ. το Νεοκλής Σαρρής, Εξωτερική πολιτική και πολιτικές
εξελίξεις στην πρώτη Τουρκική Δημοκρατία. Η άνοδος της στρατογραφειοκρατίας (1923 - 1950), τ.1, Αθήνα
1992, σ.348-349, 382. Σε αυτό αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ο βασικός αρθρογράφος της «Vatan» Γιαλμάν
(Yalman) ήταν άνθρωπος προσανατολισμένος στη Δύση και ειδικά στις ΗΠΑ, καθώς και το ότι η εφημερίδα
αυτή ήταν σαφώς δυτικόφιλη.
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Σοβιετικό πρόξενο στην Κωνσταντινούπολη, ατόπημα εξαιρετικά σημαντικό για την εποχή
εκείνη. Μάλιστα και ο ίδιος ο Μάξιμος προέβη σε κάποιες άστοχες κινήσεις, όπως αυτή
κατά τον εορτασμό του Πάσχα. Συγκεκριμένα, την Κυριακή του Πάσχα (21 Απριλίου
1946) εισήλθε στον Πατριαρχικό ναό επικεφαλής της πομπής των ξένων προξένων στην
Κωνσταντινούπολη έχοντας μάλιστα στο πλευρό του τον Σοβιετικό πρόξενο. Η κίνηση
αυτή, όσο αθώα κίνητρα και εάν είχε, καθώς ο Μάξιμος ήθελε απλώς να αναβιώσει ένα
παλαιό έθιμο του Φαναρίου και να προσδώσει μεγαλοπρέπεια στην τελετή, ερέθισε τους
Τούρκους επειδή τους θύμισε την εποχή των διομολογήσεων, όταν η Ρωσία ήταν ο
προστάτης των Ορθοδόξων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας9.
Στη συνάφεια του Ψυχρού Πολέμου ήταν ωφέλιμο, για τα αμερικανικά και
συνακόλουθα για τα ελληνικά και τουρκικά συμφέροντα, ο Μάξιμος να πάψει να είναι
Πατριάρχης. Φυσικά δεν ήταν απλό να απομακρυνθεί ένας εν ενεργεία Πατριάρχης με μια
ωμή παρέμβαση, όσο και αν οι παράγοντες που καθόριζαν την τύχη του Φαναρίου
(Έλληνες, Τούρκοι και Αμερικανοί) το επιθυμούσαν. Έπρεπε να βρεθεί ένα πρόσχημα και
αυτό δεν ήταν άλλο από την επίκληση λόγων υγείας. Βέβαια, στο θέμα αυτό υπήρχε κάποιο
υπόβαθρο. Η υγεία του Πατριάρχη Μαξίμου, η οποία είχε εμφανίσει κάποια προβλήματα
ήδη προ της εκλογής του, άρχισε να επιδεινώνεται από το πρώτο έτος της πατριαρχίας του
και πιο συγκεκριμένα από το Νοέμβριο του 1946. Ως αιτίες αυτής της εξέλιξης μπορούν
να θεωρηθούν τόσο η πρότερη ευαισθησία του, όσο και η περαιτέρω επιβάρυνση της
κατάστασης της υγείας του από την υπερκόπωση που του δημιούργησαν τα νέα του
καθήκοντα. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν και «οι θλίψεις και οι καταπιέσεις» που
δοκίμασε ο Πατριάρχης κατά την άσκησή τους10.
Αποφασίστηκε, λοιπόν, από τους παράγοντες που επηρέαζαν τις τύχες του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, λίγο μετά την εκλογή του Πατριάρχη Μαξίμου και ιδιαίτερα
από τις αρχές του 194711, να προταχθούν οι λόγοι υγείας του ως αφορμή για την
απομάκρυνσή του. Απέμενε να μεθοδευθεί η υπόθεση. Συγκεκριμένα, αρμόδιοι για να
εκτελέσουν αυτήν τη συμμαχική πολιτική ήταν πρωτίστως η Ελλάδα και έπειτα η Τουρκία.
Η Ελλάδα, λόγω των ιδιαίτερων σχέσεων που τη συνδέουν με το Οικουμενικό Πατριαρχείο
και η Τουρκία, λόγω του προφανούς γεγονότος ότι το φιλοξενεί στο έδαφός της.
Υπενθυμίζουμε ότι οι δύο αυτές χώρες μετά τη διακήρυξη του Δόγματος Τρούμαν
(Μάρτιος 1947), αλλά και την έναρξη του «Σχεδίου Marshall» (1948) μέσω του οποίου
είχαν λάβει τεράστια υλικοτεχνική βοήθεια, είχαν προσδεθεί πλήρως στο άρμα της Δύσης
9 Για την τελετή του Πάσχα στο Φανάρι και τις ποικίλες αντιδράσεις που αυτή προκάλεσε βλ. N.A.D.S.,
Records re the Patriarchate, 1947-1953, αμερικανικό προξενείο Κωνσταντινούπολης προς αμερικανική
πρεσβεία Άγκυρας, 25 Απριλίου 1946. Το γεγονός ότι ο Μάξιμος συνοδευόταν από το Ρώσο πρόξενο
επιβεβαιώνεται και από τηλεγράφημα της βρετανικής πρεσβείας, στο οποίο αναφέρεται ότι ο σοβιετικός
αξιωματούχος στεκόταν στα αριστερά του Πατριάρχη, ενώ στα δεξιά ο Έλληνας πρέσβης: FO 371/58860,
βρετανική πρεσβεία Άγκυρας προς βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, ΑΠ 192, 24 Απριλίου 1946.
10 Βιτάλης, Μάξιμος ο Ε΄, τ. 1, σ. 361.
11 Πβλ. το N.A.D.S., C.G.R, 1936-1958, 840.4, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, αμερικανικό προξενείο
Κωνσταντινούπολης προς αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, 31 Μαρτίου 1947. Σε αυτό πληροφορούμαστε ότι,
σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, το Μάρτιο του 1947 η ελληνική κυβέρνηση είχε οριστικά αποφασίσει να
προχωρήσει σε αλλαγή πατριάρχη.
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και είχαν η καθεμιά τους δικούς της λόγους να εξυπηρετούν τη δυτική πολιτική12.
Ταυτίστηκαν, λοιπόν, και στο θέμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ειδικά δε η ελληνική
κυβέρνηση είχε αναλάβει τη μεθόδευση της όλης προσπάθειας να απομακρυνθεί ο
Μάξιμος. Οι ελληνικές διπλωματικές αρχές στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη, με
πρωτεργάτη τον τότε Έλληνα πρέσβη στην Τουρκία Περικλή Σκέφερη, είχαν
πρωταγωνιστικό ρόλο στην άσκηση των πιέσεων προς τον Μάξιμο13.
Σε αυτήν τη συνάφεια, το ελληνικό κράτος δεν δίστασε να εκμεταλλευτεί το ταξίδι
του Μαξίμου, το οποίο έγινε για λόγους υγείας, στην Αθήνα το καλοκαίρι του 1947, για
να τον πιέσει να παραιτηθεί. Φαινομενικά, η ελληνική κυβέρνηση έδωσε μεγάλη

12 Ειδικά την πρόσδεση της Ελλάδας στο άρμα της Δύσης, μετά τη διακήρυξη του Δόγματος Τρούμαν και την
εφαρμογή του Σχεδίου Marshall, πραγματευόμαστε στη μεταπτυχιακή μας διατριβή που υποβάλαμε στο Τμήμα
Ιστορίας-Αρχαιολογίας του ΑΠΘ το 2004: Παύλος Σεραφείμ, Η ζεύξη της Ελλάδος στο άρμα της Δύσης κατά
τα πρώτα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου (1947-1952), Θεσσαλονίκη 2004 (αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή),
όπου παραθέτουμε και τη σχετική βιβλιογραφία για το θέμα. Γενικά όμως για το Δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο
Marshall από την πλούσια βιβλιογραφία που υπάρχει παραπέμπουμε ενδεικτικά στα εξής: Stephan Xydis, «The
Truman Doctrine in perspective», Balkan Studies, 8 (1967), 239-262. Βασίλειος Κόντης, Η αγγλοαμερικανική
πολιτική και το ελληνικό πρόβλημα: 1945-1949, Θεσσαλονίκη 1986 και ειδικά στις σελίδες 214-266 αυτού του
βιβλίου, όπου υπάρχει ομώνυμο κεφάλαιο για το Δόγμα Τρούμαν. Demetrios Delivanis, «Marshall Plan in
Greece», Balkan Studies, 8 (1967), 333-338. Γιώργος Σταθάκης, Το δόγμα Τρούμαν και το σχέδιο Μάρσαλ. Η
ιστορία της αμερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα, Αθήνα 2004. Απόστολος Βετσόπουλος, Η Ελλάδα και το
Σχέδιο Μάρσαλ: Η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, Αθήνα 2007.
13 Τα αμερικανικά και ελληνικά διπλωματικά αρχεία της εποχής βρίθουν από αναφορές για τη δραστηριότητα
του Σκέφερη εκείνη την περίοδο και για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην άσκηση πιέσεων προς τον Μάξιμο
για να παραιτηθεί. Μια άποψη για το είδος της δραστηριότητας αυτής του Έλληνα πρέσβη αποκομίζει κανείς
ακόμη και εάν διαβάσει κάποια από αυτά. Από το πλήθος αυτών των εγγράφων ενδεικτικά παραθέτουμε τα
εξής: α) N.A.D.S., C.G.R, 1936-1958, 840.4, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, αμερικανικό προξενείο
Κωνσταντινούπολης προς αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, 31 Οκτωβρίου 1947. Σε αυτό αναφέρεται ότι ο
πρέσβης Σκέφερης επισκέφθηκε την Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα 21-24 Οκτωβρίου 1947, προκειμένου
να διαβουλευθεί με στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης και με υπηρεσιακούς παράγοντες του ελληνικού
υπουργείου Εξωτερικών για την τύχη του Πατριάρχη Μαξίμου. Αποτέλεσμα αυτής της επίσκεψης ήταν να
συνταχθεί μια πρόταση προς τον Μάξιμο, με τις υλικές διασφαλίσεις που θα του παρείχε η κυβέρνηση εφόσον
εγκατέλειπε οικειοθελώς τον Θρόνο. β) N.A.D.S., C.G.R, 1936-1958, 840.4, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας,
αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας προς αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, ΑΠ 38, 15 Ιανουαρίου 1948. Σε
αυτό αναφέρονται οι επαφές του Σκέφερη με μητροπολίτες του Οικουμενικού Θρόνου προκειμένου να
καταφέρει να τους επηρεάσει υπέρ του Αρχιεπισκόπου Βορείου και Νοτίου Αμερικής Αθηναγόρα και να
δημιουργήσει έτσι ένα πλειοψηφικό ρεύμα μέσα στην Ιερά Σύνοδο υπέρ του Αθηναγόρα. γ) N.A.D.S., C.G.R,
1936-1958, 840.4, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας προς αμερικανικό
υπουργείο Εξωτερικών, ΑΠ Α-18, 19 Ιανουαρίου 1948. Στο έγγραφο αυτό περιγράφονται οι συζητήσεις του
Σκέφερη με την τουρκική κυβέρνηση για την προώθηση του Αθηναγόρα ως διαδόχου του Πατριάρχη Μαξίμου.
δ) Α.Υ.Ε., 1948/Φ42/ΥΦ2, ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών προς ελληνική πρεσβεία Άγκυρας, ΑΠ 17474, 20
Ιανουαρίου 1948. Στο έγγραφο αυτό περιέχονται τα θετικά λόγια του Παναγιώτη Πιπινέλη προς τον Σκέφερη
για την ευνοϊκή εξέλιξη της αξιόλογης προσπάθειάς του υπέρ της πατριαρχικής αλλαγής. ε) Α.Υ.Ε.,
1948/Φ118/ΥΦ1, ελληνικό προξενείο Κωνσταντινούπολης (αποστολέας ο πρέσβης Σκέφερης) προς ελληνικό
υπουργείο Εξωτερικών, ΑΠ 3760, 7 Οκτωβρίου 1948. Σε αυτό αναφέρεται ότι ο Σκέφερης προσπαθούσε να
υπερβεί τις δυσκολίες, που αντιμετώπιζε στην εκπλήρωση της αποστολής του χρησιμοποιώντας κάθε μέσο.
Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του: «καταβάλλω προσπαθείας διευθετήσεως και τερματισμού εξαιρετικώς
επιζημίου παρατάσεως εκκρεμότητος».
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δημοσιότητα στην έλευση του Πατριάρχη και τον υποδέχθηκε με κάθε επισημότητα14.
Μάλιστα, για το διάστημα της παραμονής του στην ελληνική πρωτεύουσα τού διέθεσε και
μια οικία στην Κηφισιά, για να δέχεται την επίσκεψη των θεραπόντων ιατρών του, αλλά
και των Ελλήνων πολιτειακών και υπηρεσιακών παραγόντων15.
Οι πραγματικές προθέσεις, όμως, της ελληνικής κυβέρνησης ήταν άλλες.
Συγκεκριμένα, είχε αποφασίσει να μην επιστρέψει ο Μάξιμος στην Κωνσταντινούπολη ως
Πατριάρχης, αλλά να παραιτούνταν στην Αθήνα. Μάλιστα, η ελληνική κυβέρνηση
συζητούσε ήδη για τον διάδοχό του16. Η απόφαση αυτή υπονόμευε ουσιαστικά το
αποτέλεσμα της όποιας θεραπευτικής αγωγής του Μαξίμου και προδίκαζε τις μελλοντικές
εξελίξεις17. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής του
Συμβουλίου Πολιτικών Υποθέσεων Παναγιώτης Πιπινέλης για το θέμα αυτό. Ο Πιπινέλης
είχε ιδιαιτέρως σημαντικό ρόλο, καθώς ο ίδιος ήταν θεσμικά υπεύθυνος για τις σχέσεις της
ελληνικής κυβέρνησης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Σε συνεδρίαση, λοιπόν, αυτού του
οργάνου επέστησε στα άλλα μέλη του συμβουλίου την προσοχή τους στον χειρισμό του
θέματος της παραίτησης. Το θεωρούσε «λεπτότατο»18, καθώς είχε πάρει ευρύτατες
διαστάσεις και η κυβέρνηση είχε κατηγορηθεί ανοικτά, ειδικά από την ελληνική
Αριστερά19, για προσπάθεια βίαιης απομάκρυνσης του Πατριάρχη από το θρόνο του. Κατά
τον Πιπινέλη, η απομάκρυνση του Μαξίμου θα έπρεπε να μεθοδευθεί κατά τον εξής τρόπο:
πρώτον, θα έπρεπε να υπάρξει ιατρική κάλυψη, να δηλώσουν δηλαδή οι θεράποντες ιατροί
του ότι η βελτίωση της υγείας του ήταν παροδική και ότι δεν αποκλειόταν υποτροπή της
ασθένειας. Το δεύτερο ήταν ότι θα έπρεπε να δοθεί η εικόνα ότι ο Οικουμενικός Θρόνος
είχε ανάγκη ενίσχυσης και συνεπώς «ευκταίον θα ήτο ο Πατριάρχης ν’ αντικατασταθή»20.
Σε ένα τέτοιο κλίμα, λοιπόν, ο Πατριάρχης Μάξιμος άρχισε τη θεραπευτική του αγωγή
στην Αθήνα. Σε ό,τι αφορά αυτό καθεαυτό το ιατρικό μέρος, να αναφέρουμε τα εξής: κατά
14 Βιτάλης, Μάξιμος ο Ε΄, τ. 1, σ. 364-367. Την επίσημη υποδοχή που του έγινε βλ. επίσης στον τύπο της
εποχής: Ριζοσπάστης (εφημερίδα Αθηνών), Πέμπτη 22 Μαΐου 1947, Το Βήμα (εφημερίδα Αθηνών), Πέμπτη
22 Μαΐου 1947, Ελευθερία (εφημερίδα Αθηνών), Πέμπτη 22 Μαΐου 1947, Τα Νέα (εφημερίδα Αθηνών),
Πέμπτη 22 Μαΐου 1947, Η καθημερινή (εφημερίδα Αθηνών), Πέμπτη 22 Μαΐου 1947.
15 Βιτάλης, Μάξιμος ο Ε΄, τ. 1, σ. 367-369.
16 N.A.D.S., C.G.R, 1936-1958, 840.4, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας προς
το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, ΑΠ 348, 15 Μαΐου 1947. N.A.D.S., C.G.R, 1936-1958, 840.4,
αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας προς αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών,
ΑΠ Α-248, 17 Ιουλίου 1947. Πβλ. επίσης και το Α.Υ.Ε., 1948/Φ42/ΥΦ2, ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών
προς ελληνική πρεσβεία Άγκυρας, ΑΠ 17474, 20 Ιανουαρίου 1948, στο οποίο ο Πιπινέλης ρητά αναφέρει πως
βούληση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ο Αθηναγόρας να διαδεχθεί τον Μάξιμο.
17 Πβλ. Και την Ελευθερία (εφημερίδα Αθηνών), Πέμπτη 22 Μαΐου 1947, η οποία, περιγράφοντας τις
λεπτομέρειες της υποδοχής του Πατριάρχη στην Ελλάδα, ανέφερε επί λέξει: «Η Α.Θ.Π. ασθενήσας έρχεται εις
την Ελλάδα, όπως υποβληθή εις θεραπείαν της οποίας όμως τ’ αποτελέσματα θεωρούνται αμφίβολα. Εν πάση
περιπτώσει αναμένεται μετά βεβαιότητος ότι διαρκούσης της ενταύθα παραμονής του, ο Πατριάρχης θα
παραιτηθή του οικουμενικού θρόνου. Οι εκκλησιαστικοί κύκλοι εξετάζουν ήδη το ζήτημα της διαδοχής του
υπό παραίτησιν Πατριάρχου». Προφανώς, ο συντάκτης της εφημερίδας θα είχε τις πηγές του σε κύκλους κοντά
στην ελληνική κυβέρνηση για να σπεύσει προκαταβολικά να αναφέρει με βεβαιότητα κάτι τέτοιο.
18 Α.Υ.Ε., 1947/Φ28/ΥΦ1, Συμβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων, 21 Ιουλίου 1947.
19 Πβλ. Εφημερίδα «Ριζοσπάστης», Παρασκευή, 25 Ιουλίου 1947.
20 Α.Υ.Ε., 1947/Φ28/ΥΦ1, Συμβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων, 21 Ιουλίου 1947.
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την παραμονή του στην Αθήνα, στον Μάξιμο χορηγήθηκαν το φάρμακο «Λουμινάλ» και
ενέσεις οπίου. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τα λεγόμενα ενός υπηρεσιακού
παράγοντα του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και μέλους του Συμβουλίου Πολιτικών
Υποθέσεων, του Εμμανουήλ Τζιρά, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσής του προς
τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου ανέφερε επί λέξει, ότι ο Μάξιμος διατηρούσε «σχετικήν
ηρεμίαν μόνον δια δύο ενέσεων οπίου ημερησίως και χρήσεως λουμινάλ»21. Σε ό,τι αφορά
το «Λουμινάλ» γνωρίζουμε, από άλλες πηγές, ότι το έπαιρνε και στην Πόλη, καθώς του το
είχε συστήσει ο εκεί θεράπων ιατρός του22. Δεν γνωρίζουμε όμως εάν η χρήση του οπίου
τού συστήθηκε στην Κωνσταντινούπολη ή στην Αθήνα. Αυτό, όμως, που σίγουρα
γνωρίζουμε είναι ότι στην ελληνική πρωτεύουσα ο Πατριάρχης υποβλήθηκε για κάποιο
διάστημα σε θεραπείες με ηλεκτροσόκ23.
Αν ιατρικά η θεραπεία, στην οποία υποβλήθηκε ο Πατριάρχης, ήταν η κατάλληλη
είναι δύσκολο να αποφανθεί κάποιος μη ειδικός. Οπωσδήποτε, όμως, μπορούν να
εξαχθούν κάποια συμπεράσματα. Καταρχάς, το «Λουμινάλ» ήταν ένα φάρμακο που
έφερνε βαριά υπνηλία και κρατούσε σε καταστολή τον Μάξιμο24. Τα ίδια αποτελέσματα
είχε και η χρήση του οπίου. Είναι προφανές ότι η χρήση των ουσιών αυτών δεν ήταν η
ενδεδειγμένη για το είδος της ασθένειας του Πατριάρχη, η οποία ήταν η κατάθλιψη
σύμφωνα με την περιγραφή των συμπτωμάτων της, αλλά και τις ιατρικές ομολογίες25.
Επιπλέον, η χρήση του ηλεκτροσόκ που προκρίθηκε στην Αθήνα, αφήνει αμφιβολίες για
την αποτελεσματικότητά της. Βέβαια, αν ειδωθεί υπό τη σύγχρονη οπτική, η μέθοδος αυτή
φαντάζει απαρχαιωμένη και παραπέμπει σε βασανιστήρια, κρινόμενη όμως στη συνάφεια
της εποχής ενδεχομένως ήταν στην ιατρική πρωτοπορία. Υπάρχει, όμως, ο ισχυρισμός ότι
και αυτό το είδος της θεραπείας, που εμφάνιζε επωφελή αποτελέσματα στον Μάξιμο, δεν
ολοκληρώθηκε, καθώς διακόπηκε έπειτα από παρέμβαση του ελληνικού Υπουργείου
Εξωτερικών.26
Το θέμα φωτίζει ένας λογαριασμός που ο γιατρός Γεώργιος Πιστεύος, νευρολόγος
ψυχίατρος και επιμελητής του Αιγινήτειου νοσοκομείου, έστειλε προς το Υπουργείο
Εξωτερικών για να πληρωθεί από αυτό για τις θεραπείες με ηλεκτροσόκ στις οποίες αυτός
υπέβαλε τον Πατριάρχη. Ο Πιστεύος, ζήτησε από το Υπουργείο το ποσό του 1.300.000
δραχμών για την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών του κατά την χρονική περίοδο από 12
Ιουνίου έως 7 Ιουλίου 1947. Συγκεκριμένα, επισκέφθηκε τον Πατριάρχη στην έπαυλη που
ο τελευταίος διέμενε στην Κηφισιά και τον υπέβαλε σε 7 θεραπείες με ηλεκτροσόκ, ενώ
διφορούμενο είναι εάν κατά την επίσκεψή της 24ης Ιουνίου υπέβαλε τελικά τον Μάξιμο
21 Α.Υ.Ε., 1947/Φ28/ΥΦ1, Συμβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων, 13 Ιουνίου 1947.
22 Φιλάρετος Βιτάλης Αρχιμ., Μάξιμος ο Ε΄, ο μαρτυρικός Οικουμενικός Πατριάρχης, μαρτυρία περί του βίου
και του έργου του, τ. 2, Αθήνα 1996, σ. 32.
23 Βιτάλης, Μάξιμος ο Ε΄, τ. 2, σ. 38.
24 Βιτάλης, Μάξιμος ο Ε΄, τ. 2, σ. 32. Για το θέμα της θεραπείας του Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη
πβλ. και Γεώργιος-Σπυρίδων Μάμαλος, Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως κατά την περίοδο 1918-1972.
Διεθνής πολιτική και οικουμενικός προσανατολισμός, Αθήνα-Κομοτηνή 2011, σ. 246 – 250.
25 Ενδεικτικά βλ. την ομολογία του γιατρού Ζηλανάκη ότι «η κατάθλιψη του Προκαθημένου θα υποχωρούσε
οπωσδήποτε»: Βιτάλης, Μάξιμος ο Ε΄, τ. 2, σ. 38.
26 Βιτάλης, Μάξιμος ο Ε΄, τ. 2, σ. 38.
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και σε μια επιπλέον εφαρμογή ηλεκτροσόκ. Για την ημέρα αυτή ο γιατρός στο έγγραφό
του σημείωσε: «Προετοιμασία εφαρμογής ηλεκτροσόκ και επί δίωρον απασχόλησις, λόγω
διεγερτικής καταστάσεως του αρρώστου»27. Από τη σημείωση αυτή το σημαντικότερο δεν
είναι η εξακρίβωση αν τελικά υπήρξε ένα επιπλέον ηλεκτροσόκ, όσο ο συνειρμός που
δημιουργείται από την μάλλον αξιολύπητη εικόνα ενός ασθενούς Πατριάρχη, ο οποίος από
την καταστολή των βαρέων φαρμάκων, που του χορηγούνταν, περνούσε στο άλλο άκρο
της υπερδιέγερσης από την εφαρμογή του ηλεκτροσόκ.
Επιπλέον συμπεράσματα για την ιατρική φροντίδα, που είχε ο Μάξιμος στην Αθήνα,
μπορούν να εξαχθούν και από ένα υπηρεσιακό σημείωμα του υπουργείου Εξωτερικών, που
αφορά την εξόφληση των οικονομικών απαιτήσεων 5 θεραπόντων ιατρών του Πατριάρχη,
των Γ. Πιστεύου, Π. Παναγιώτου, Γ. Αναστασόπουλου, Ν. Αρκαλίδη και Γ. Μιχαηλίδη.28
Σύμφωνα με αυτό την ευθύνη της ιατρικής φροντίδας την είχε ο καθηγητής της ιατρικής
Παμπούκης, ο οποίος πήρε την απόφαση για την εφαρμογή της «ηλεκτροθεραπείας» και
επέβλεψε προσωπικά την πραγματοποίησή της. Πέρα από τον καθηγητή, το υπουργείο
θεωρούσε δικαιολογημένη την παρουσία μόνο των γιατρών Ν. Αρκαλίδη, ο οποίος ήταν ο
χειριστής του μηχανήματος, που παρείχε το ηλεκτροσόκ, και του καρδιολόγου Γ.
Μιχαηλίδη. Αλλά και την παρουσία του τελευταίου το υπουργείο την δέχτηκε χαριστικά,
καθώς ο καθηγητής καρδιολογίας Μαρούλης είχε διαβεβαιώσει ότι η συγκεκριμένη
θεραπεία δεν παρουσίαζε κανέναν κίνδυνο για την καρδιά του ασθενούς. Επομένως, για το
υπουργείο Εξωτερικών η παρουσία των Πιστεύου, Παναγιώτου και Αναστασόπουλου
ήταν αδικαιολόγητη. Όμως, το ίδιο αποφάσισε «κατά γενναιόφρονα κρίσιν» να
ικανοποιήσει το αίτημα και των 5 ιατρών, κάνοντας μια αναπροσαρμογή στις απαιτήσεις
τους και να τους πληρώσει συνολικά από τα 11.730.000 δραχμές, που αρχικά ζητούσαν,
το ποσό των 6.000.000 δραχμών29.
Από το έγγραφο αυτό προκύπτουν οι εξής επισημάνσεις. Πρώτον, ο αριθμός των
ηλεκτροσόκ που εφαρμόσθηκαν στον ασθενή Μάξιμο δεν ήταν μόνο αυτός του γιατρού
Πιστεύου, όπως σημειώθηκε πιο πάνω, αλλά και αυτά του κατεξοχήν αρμόδιου να τα
κάνει, του επικεφαλής θεράποντος ιατρού Παμπούκη. Δεύτερον η θεραπευτική αγωγή που
έλαβε ο Πατριάρχης στην Αθήνα παρουσίαζε προχειρότητα ή και αναρχία. Δηλαδή,
παρατηρήθηκε ότι στον Μάξιμο προσήλθαν διάφοροι γιατροί και του παρείχαν ιατρικές
υπηρεσίες, χωρίς να λάβουν εκ των προτέρων την έγκριση ή την σαφή εντολή των
αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων της ελληνικής κυβέρνησης, που ανήκαν προφανώς
στο υπουργείο Εξωτερικών, αφού αυτό τελικά πλήρωσε και το λογαριασμό. Όμως, όλοι
αυτοί πληρώθηκαν από το ελληνικό κράτος. Ο Πατριάρχης δεν ήταν ένας ιδιώτης ασθενής,
αλλά, αντίθετα, ένας υψηλός προσκεκλημένος της ελληνικής πολιτείας. Επομένως, η
ιατρική του θεραπεία θα έπρεπε να είναι πιο οργανωμένη.
27 Α.Υ.Ε., 1948/Φ171/ΥΦ3, Γεώργιος Πιστεύος προς ΥΠΕΞ, 26 Αυγούστου 1947.
28 Α.Υ.Ε., 1948/Φ171/ΥΦ3, υπηρεσιακό σημείωμα ΥΠΕΞ, 29 Σεπτεμβρίου 1947
29 Αναλυτικά οι ιατροί εισέπραξαν: α) Γεώργιος Πιστεύος 800.000 αντί 1.300.000 δρχ, β) Πέντρος
Παναγιώτου 1.500.000 αντί 3.380.000 δρχ, γ) Γεώργιος Αναστασόπουλος 1.500.000 αντί 3.250.000 δρχ, δ) Ν.
Αρκαλίδης 1.000.000 αντί 1.950.000 δρχ και ε) Γεώργιος Μιχαηλίδης 1.200.000 αντί 1.850.000 δρχ. Βλ.
Α.Υ.Ε., 1948/Φ171/ΥΦ3, υπηρεσιακό σημείωμα ΥΠΕΞ, 29 Σεπτεμβρίου 1947.

Διαφορετική ανάγνωση θεραπευτικής αγωγής του Μαξίμου Ε΄

Βέβαια, τα παραπάνω εύκολα κατανοούνται από όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως για
τους πραγματικούς σκοπούς και προσδοκίες της ελληνικής κυβέρνησης από το ταξίδι του
Μαξίμου στην Αθήνα το καλοκαίρι του 1947. Παρά ταύτα, η ελληνική κυβέρνηση δεν
πέτυχε τα σχέδιά της, καθώς ο Πατριάρχης Μάξιμος αρνήθηκε σθεναρά να παραιτηθεί και
αρχές Αυγούστου επέστρεψε στο Φανάρι.
Φαίνεται πως η σθεναρή στάση του Μαξίμου ανέτρεψε μια προειλημμένη απόφαση
περί απομάκρυνσής του και ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στο θέμα θεωρούσαν την παραίτησή
του τελειωμένη υπόθεση. Χαρακτηριστικά, άλλωστε, είναι τα λόγια του Αμερικανού
υποπρόξενου στην Πόλη ότι στην Αθήνα οι Έλληνες απέτυχαν να «τελειώσουν τη
συμφωνία» (to put the deal over).30 Ανεξάρτητα από το εάν αυτή η έκφραση αποτελεί έναν
γλωσσικό ιδιωματισμό της αμερικανικής γλώσσας ή αποτελεί μια κυνική ομολογία περί
αμερικανικής συμφωνίας με την ελληνική κυβέρνηση για την αναγκαστική παραίτηση του
Μαξίμου, η αίσθηση που αποπνέεται είναι ότι είτε στη μια περίπτωση, είτε στην άλλη η
μοίρα του Μαξίμου ήταν προδιαγεγραμμένη. Αυτό κατά κάποιον τρόπο αποτελούσε κοινό
μυστικό στους διπλωματικούς κύκλους. Αποκαλυπτική αυτού, που μόλις αναφέρθηκε,
είναι η αμηχανία της ελληνικής διπλωματικής αποστολής στην Τουρκία από τη μη θετική
έκβαση της υπόθεσης της παραίτησης του Μαξίμου. Συγκεκριμένα, στέλεχος της
ελληνικής πρεσβείας στην Άγκυρα, όταν πληροφορήθηκε την επιστροφή του Μαξίμου στο
Φανάρι, εξεπλάγη, καθώς, όπως ανέφερε σε Αμερικανό συνάδελφό του, η ελληνική
πρεσβεία είχε την αίσθηση πως ο Μάξιμος είχε πειστεί να παραμείνει στην Αθήνα31.
Επιλογικά, η αίσθηση που απομένει από αυτήν τη διαφορετική ανάγνωση της
θεραπευτικής αγωγής του Οικουμενικού Πατριάρχη Μαξίμου Ε΄, κατά την επίσκεψή του
στην Αθήνα το καλοκαίρι του 1947, είναι πως την ελληνική κυβέρνηση δεν την ενδιέφερε
τόσο η αποκατάσταση της υγείας του Πατριάρχη. Περισσότερο την ενδιέφερε να τον έχει
στην Αθήνα, όπου ευκολότερα θα μπορούσε να τον πιέσει να παραιτηθεί. Αυτό διότι
θεωρούσε πως, στη συνάφεια του Ψυχρού Πολέμου, τα συμφέροντά της θα
εξυπηρετούνταν καλύτερα από την αποπομπή του Μαξίμου και την εκλογή ως διαδόχου
του του Αρχιεπισκόπου Βορείου και Νοτίου Αμερικής Αθηναγόρα.

30 N.A.D.S., C.G.R, 1936-1958, 840.4, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, αμερικανικό προξενείο
Κωνσταντινούπολης προς αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, 30 Ιουλίου 1947.
31 N.A.D.S., C.G.R, 1936-1958, 840.4, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας, αμερικανική πρεσβεία Άγκυρας προς
αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, ΑΠ Α-267, 5 Αυγούστου 1947.

79

80

Παύλος Σεραφείμ

Pavlos Serafeim
A Different Reading of Patriarch Maximos Medical Treatment
during his Visit in Athens (Summer of 1947)
Summary

This presentation is about Patriarch Maximos V (Maximos Vaportzis) medical
treatment in Athens during the summer of 1947. Maximos visited Athens after an invitation
of the Greek Government in order to be cured from a not significant health problem he had
(mild depression). Unfortunately for him the needs of the early Cold War era, just after the
end of the Second World War, affected the behavior of the Greek Government towards
him. After the proclamation of the Truman Doctrine (1947) and that of the Marshall Plan
the following year (1948), Greece was under the direct influence of the West Factor and
especially of the US. At that time, US planned to use the Ecumenical Patriarchate against
their ideological opponent, i.e. USSR. It was crucial for the Americans, a pro-American
Patriarch to be in charge of the Phanar, and not a pro-Russian, as Patriarch Maximos was
considered to be at that time. In that context they wanted a patriarchal change and the
resignation of Patriarch Maximos. The Greeks, and especially the Greek Government,
willingly adopted that policy because they felt that it was their national interest to agree
with the American Government on that matter. Therefore, they decided to coerce Maximos
to resign. In that effort they used any means available, even the health of the Patriarch. In
Athens the Greek Government did nothing in fact in order to cure Maximos. In this
presentation a lot of evidence is displayed that proves that the medical treatment of
Patriarch Maximos in the Summer of 1947 was not appropriate for such an important
person like Maximos and in fact this was rather planned by the Greek Government in order
to provoke Patriarch’ s resignation.

Από το μπακάλικο στο σούπερ μάρκετ:
Αλλαγές στο λιανικό εμπόριο στην Ελλάδα κατά τον 20ό αιώνα

Ευφροσύνη Ρούπα και Ευάγγελος Χεκίμογλου

Στην έρευνα αυτή εξετάζουμε τη μετάβαση από το «παραδοσιακό παντοπωλείο» στις
σύγχρονες μορφές πώλησης που βασίζονται στην αυτοεξυπηρέτηση του καταναλωτή σε
μεγάλα, οργανωμένα σε διαμερίσματα, καταστήματα τύπου «σούπερ μάρκετ».
Συγκεκριμένα, ορίζουμε τη μετάβαση αυτή ως τη διαδικασία επικράτησης των βασικών
χαρακτηριστικών που διέπουν τα σούπερ μάρκετ σε ολόκληρο τον κλάδο του λιανικού
εμπορίου τροφίμων, διαδικασία που είναι ταυτόσημη με την επικράτηση του
καπιταλιστικού τρόπου οργάνωσης του κλάδου πάνω στη μικρή οικογενειακή επιχείρηση.
Για το «σούπερ μάρκετ», που εμφανίστηκε και εδραιώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής στην περίοδο του Μεσοπολέμου, έχουν διατυπωθεί ποικίλοι ορισμοί, αλλά
χάριν συντομίας θα αναφερθούμε στις κύριες συστατικές έννοιες1: (α) Μεγάλο μέγεθος
καταστήματος. (β) Ενιαία ιδιοκτησία του καταστήματος. (γ) Μεγάλος όγκος πωλήσεων.
(δ) Πώληση τυποποιημένων προϊόντων. (ε) Καταμερισμός των προϊόντων σε ξεχωριστά
διαμερίσματα. (στ) Διευθέτηση των εμπορευμάτων κατά τρόπο που να επιτρέπει την
πρόσβαση του πελάτη σε αυτά και την εκ μέρους του επιλογή. (ζ) Αυτοεξυπηρέτηση του
πελάτη. (η) Μείωση του λειτουργικού κόστους λόγω της αυτοεξυπηρέτησης. (θ) Επιθετική
πολιτική αγορών, δηλαδή εξαναγκασμός των προμηθευτών σε μεγάλες εκπτώσεις υπό την
απειλή αποκλεισμού τους από τη λιανική αγορά. (ι) Προσπελασιμότητα αυτοκινήτων και
συγκεκριμένα επαρκής χώρος στάθμευσης για μεγάλο αριθμό πελατών. Όπως θα
διαπιστωθεί στη συνέχεια, στην Ελλάδα αρκετά από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά
παρουσιάστηκαν, αν και αποσπασματικά, από τις αρχές του 20ού αιώνα, οπότε και

1 Από την ογκώδη βιβλιογραφία, παραθέτουμε το παλαιότερο και το νεότερο συναφές έργο: M. M.
Zimmerman, The Super Market: A Revolution in Distribution, New York: McGraw-Hill, 1955, σ. 18. K. Usui,
The Development of Marketing Management: The Case of the USA c. 1910-1940, Aldershot: Ashgate, 2008,
σσ. 110-111.
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λειτούργησαν σε κεντρική θέση στην Αθήνα μεγάλα παντοπωλεία ενιαίας ιδιοκτησίας,
χωρισμένα σε διαμερίσματα, τα οποία εξυπηρετούσαν μεγάλο αριθμό πελατών.
Στην παρούσα μελέτη ως «παραδοσιακό παντοπωλείο» ορίζουμε το μικρό κατάστημα,
συνήθως με έναν ή και περισσότερους πωλητές, που διαθέτει στο κοινό βασικά τρόφιμα,
ποτά και είδη πρώτης ανάγκης. Η λέξη παντοπωλείο χρησιμοποιήθηκε στην ελληνική για
να αντικαταστήσει την τουρκογενή λέξη «μπακάλικο» και η λέξη παντοπώλης για να
αντικαταστήσει την αντίστοιχη λέξη «μπακάλης» (bakkal) 2· η τελευταία στην ελληνική
απαντά συχνά ως «βακάλης» και «πακάλης», με την τροπή του «μπ» σε «β» ή «π» 3.
Ελληνικές πηγές των μέσων του 19ου αιώνα δίνουν έμφαση στα παστά ψάρια, το λάδι και
τις ελιές ως εμπορεύματα προσδιοριστικά του επαγγέλματος του μπακάλη. Ένα δημοτικό
άσμα από την Αδριανούπολη λέει4:
-Καλὴ μάνα πάντρεψέ με, σπιτονοικύρεψέ με.
-Νὰ σὲ δώσω μπακαλάκι, ὄμορφο παλικαράκι.
-Καλὴ μάνα δὲν τὸν θέλω, γιατὶ πέφτω καὶ πεθαίνω.
Δὲν τὸν παίρνω τὸν μπακάλη, ποὺ βρωμάει ἐλιὲς καὶ λάδι.
Στο θεατρικό έργο του Αγγέλου Βλάχου «Ἡ κόρη τοῦ παντοπώλου» (1865), ο ήρωαςπαντοπώλης δίνει έμφαση σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο της επαγγελματικής του
καθημερινότητας: Την πώληση σαρδέλας από το βαρέλι, το ζύγισμά της και την περιτύλιξη
σε χαρτί από εφημερίδες και βιβλία, μια εργασία που ασφαλώς θα άφηνε χαρακτηριστική
οσμή5. Ανάλογη εντύπωση για τους παντοπώλες έχει και ο Κοραής:
Ὁ Σαλγαμάριος, λέξις κοινὴ εἰς τοὺς Γραικορωμαίους, (ἀπὸ τῶν Ρωμαίων τὸ
Salgamarius), ἐσήμαινε τὸν πωλοῦντα Λάχανα, Γογγύλια, Αγγούρια, καὶ ἄλλα τοιαῦτα,
ταριχευμένα εἰς ὀξείδιον, νὰ φυλάσσωνται εἰς χρῆσιν. (...) ὅθεν καὶ τὰ Γλωσσάρια
λέγουν παντοπώλης (...) Salgamarius. Εἶναι λοιπὸν ὁ παντοπώλης ἢ σαλγαμάριος, τὸν
ὁποῖον σήμερον ὀνομάζομεν βακάλην. Πρόσθες ὅτι καὶ οἱ Τοῦρκοι τὰ ταριχευμένα μὲ

2

Ἄ. Βλάχος, Κωμωδίαι, ἐν Ἀθήναις: Παρὰ τοῖς ἐκδόταις Αγγ. Καναριώτη και Ζ. Γρυπάρη, 1871,

σ. 11.
3 «Ἐκθεσις τῆς φιλολογικῆς ἐπιτροπῆς ἐπὶ τοῦ περὶ συλλογῆς ζώντων μνημείων ἐν τῇ γλώσσῃ τοῦ
ἑλληνικοῦ λαοῦ Ζωγραφείου διαγωνισμοῦ», Σύγγραμα περιοδικὸν [Ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς
Φιλολογικὸς Σύλλογος], τ. 8 (1873-1874), σ. 566.

A. Passow (επιμ.), Popularia Carmina-Τραγούδια ρωμαίικα-Graeciae Recentioris, Lipsiae: B. G.
Tevbneri, 1860, σ. 432.
4

5

Βλάχος, ό.π., σσ. 6-7.
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ὀξείδιον καὶ σίνηπι γογγύλια, ἀπὸ τοὺς Γραικορωμαίους λαβόντες, ὀνομάζουν
Σαλγάμ.6
Προς το τραγούδι της Αδριανούπολης και την ερμηνεία του Κοραή πλησιάζει η
σημασία που είχε (τουλάχιστον) τον 19ο αιώνα η λέξη bakkal στην αραβική γλώσσα,
δηλαδή πωλητής λαδιού και τουρσιού7. Ο Πασπάτης γνώριζε την αραβική προέλευση της
λέξης bakkal, δίνει όμως μία διαφορετική ερμηνεία για το περιεχόμενό της: «Πωλητὴς
λαχανικῶν, μυροπώλης, φαρμακοπώλης. Ἡ λέξις εἶναι ἀραβική»8. Ξένοι που
επισκέφθηκαν το οθωμανικό κράτος στα μέσα του 19ου αιώνα επεξηγούν τη λέξη bakkal
ως grocer9, που σημαίνει τον πωλητή τροφίμων, αλλά και ως chandler10, που σημαίνει τον
πωλητή κεριών και σαπουνιού. Ακριβώς την τελευταία ερμηνεία δίνει και το
αγγλοτουρκικό λεξικό του Redhouse11. Άλλη ξένη πηγή ερμηνεύει τον όρο ως
«λιανοπωλητή, που πουλά καφέ, ζάχαρη, αλάτι, αποξηραμένα φρούτα, κεριά, σαπούνι,
καύσιμη ξυλεία και κάρβουνο κ.λπ.»12, και τέλος άλλη ως εκείνον που ασκεί «γενικό
εμπόριο και πωλεί λαχανικά, αποξηραμένα φρούτα, και όλα όσα πωλούνται στην Αγγλία
από τους λαδεμπόρους»13. Η πολυσημία του όρου μας οδηγεί στην υπόθεση ότι αυτός
προσλάμβανε τη σημασία του σε κάθε τόπο ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούσαν.
Κάθε αγροτική κοινότητα επιβίωνε με βάση τα προϊόντα που παρήγε, αλλά τα προϊόντα
κάθε τόπου δεν ήταν τα ίδια. Ο μπακάλης ήταν εκείνος που, μέσα σε μια οικονομία
σχετικής αυτάρκειας, παρείχε εμπορεύματα που δεν παράγονταν επιτοπίως. Συνεπώς, οι

Ἀδ. Κοραῆς, Ἄτακτα, ἥγουν παντοδαπῶν εἰς τὴν ἀρχαίαν καὶ τὴν νέαν ἑλληνικὴν γλώσσαν
αὐτοσχεδίων σημειώσεων καὶ τινων ἄλλων ὑπομνημάτων αὐτοσχέδιος εἰσαγωγή, τ. 1, ἐν Παρισίοις: Ἐκ τῆς
τυπογραφίας Κ. Ἐβεράρτου, 1828, σ. 241. Η τουρκική λέξη șalgam σημαίνει γογγύλι.
6

7 J. Catafago, English and Arabic Dictionary in Two Parts, London: Bernard Quaritch, 1858, σ. 46.
Η γραφή της λέξης στην αραβική και την παλαιοτουρκική είναι πανομοιότυπη.
8 Α.

Γ. Πασπάτης, Ὑπόμνημα περὶ τοῦ Γραικικοῦ Νοσοκομείου τῶν Ἑπτὰ Πύργων, ἐν Ἀθήναις, ἐκ
τοῦ τυπογραφείου Λαζάρου Δ. Βηλαρᾶ, 1862, σ. 286.
9

A Handbook for Travelers in Turkey, London: John Murray, 31854, σ. 35.

10 «There was only a bakal’s or chandler’s shop, but it furnished nothing but yaourt, a few eggs, a
little gritty bread and half of a tallow candle»[«Υπήρχε μόνον ένα κατάστημα “μπακάλη” ή εμπόρου λιανικής
το οποίο δεν διέθετε τίποτα περισσότερο από γιαούρτι, λίγα αυγά, λίγο μπαγιάτικο ψωμί και μισό
αλειμματοκέρι»]· Ch. MacFarlane, Turkey and its destiny; the result of journeys made in 1847 and 1848 to
examine into the state of that country, τ. 1, London: 1850, σ. 252.
11

J. W. Redhouse, English and Turkish Dictionary, London: Bernard Quaritch, 1857, σ. 539

12 Mahmuz Efendi, «Turkish for tars», The Nautical Magazine: A Journal of Papers on Subjects
Connected with Maritime Affairs, London: Simpkin, Marshall and Co., 1850, σ. 172.
13

Ch. J. Wills, In the Land of the Lion and Sun; Or, Modern Persia: Being Experiences of Life in
Persia from 1866 to 1881, London: Ward, 1891, σ. 190.
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μπακάληδες δεν πουλούσαν παντού τα ίδια προϊόντα, και γι’ αυτό ο ορισμός του
επαγγέλματος διέφερε από τόπο σε τόπο.
Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην άσκηση του επαγγέλματος σε αστικό περιβάλλον.
Οι μεταβυζαντινές ιστορικές πηγές που αφορούν τη Θεσσαλονίκη, το μεγαλύτερο αστικό
κέντρο του οθωμανικού κράτους στο ευρωπαϊκό έδαφος μετά τη βασιλεύουσα14,
παραδίδουν τη συνεχή ύπαρξη του επαγγέλματος του μπακάλη τουλάχιστον από το 1478,
οπότε καταγράφονται στην πόλη 17 μουσουλμάνοι μπακάληδες, αλλά κανείς χριστιανός15.
Το 1500 καταγράφονται τρεις μόνον μουσουλμάνοι μπακάληδες και κανείς χριστιανός16,
αλλά ο μειωμένος αριθμός μπορεί να οφείλεται στον τρόπο αναγνώρισης των
φορολογουμένων και όχι στην πραγματικότητα. Το 1568 καταγράφονται έξι
μουσουλμάνοι μπακάληδες (εκ των οποίων οι τρεις στη συνοικία Tarakcıoğlu, κοντά στην
Πύλη του Βαρδάρη), ένας Ασκεναζίμ εβραίος και ένας χριστιανός στην Αχειροποίητο17.
Αλλά και πάλι ο μειωμένος αριθμός μπορεί να οφείλεται στον ίδιο λόγο.
Αντίθετα, στο λογιστικό κατάστιχο της ελληνικής κοινότητας των ετών 1792-1796,
στο τμήμα που καταγράφει φορολογικές υποχρεώσεις για την εξόφληση του σωρευμένου
κοινοτικού χρέους, αναφέρεται μία επαγγελματική ομάδα με την ονομασία «μπακάληδες
ἡνωμένοι», με άγνωστο αριθμό μελών, και μια δεύτερη με την ονομασία «μπακάληδες
ὁποῦ δὲν ἡνώθησαν», με εννέα εγγραφές18. Πιθανώς η πρώτη ομάδα αποτελούσε κάποια
14 Ενδιαφέρουσες ειδήσεις για το επάγγελμα στην Κωνσταντινούπολη δίνει ο Πασπάτης, ό.π., σσ.
286-290, οι οποίες παραλείπονται ελλείψει χώρου.

H. Lowry, «Portrait of a city: Τhe Population and Topography of Ottoman Selanik (Thessaloniki)
in the Year 1478», Δίπτυχα Ἑταιρείας Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Μελετῶν, τ. Β΄, Ἀθῆναι 1980-1981,
σσ. 282 και 288.
15

16 Για την απογραφή αυτή που βάσει του περιεχομένου της πρέπει να χρονολογηθεί στα 1500 ή
ίσως και λίγο πριν, βλ. Fontes Turcici Historiae Bulgaricae, 16.3, (editit et comentarium fecit Bistra A.
Cvetkova), «Fragment de registre détaille des habitants de Salonique, datant du début du XVIe s.», Izvori za
Bulgarskata Istorija, Sofijia 1972, σσ. 383-405. Για την αποκατάσταση των ελληνικών ονομάτων βλ. Β.
Δημητριάδης, «O Κανουναμέ και οι χριστιανοί κάτοικοι της Θεσσαλονίκης γύρω στα 1525», Μακεδονικά
1979, σσ. 328-395.

Stojanovski (επιμ.), Opširen popisen defter za Solunskiot sandžak od 1568/9 godina, τόμος ΙΧ,
τχ. 1, Skopje, 2002, σσ. 28-61.
17A.

Κατάστιχο εσόδων-εξόδων του Κοινού της Πολιτείας Θεσσαλονίκης και το χρέος της Πολιτείας
Θεσσαλονίκης, Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, σσ. 92-94 [εφεξής
Κατάστιχο]. Σχετικά με τις συντεχνίες στην ίδια πηγή βλ. Ε. Χεκίμογλου, «Χριστιανικές συντεχνίες της
Θεσσαλονίκης στα τέλη του 18ου αιώνα», Πρακτικά Ε΄ επιστημονικού συμποσίου Χριστιανική Θεσσαλονίκη:
Οθωμανική περίοδος 1430-1912, Θεσσαλονίκη 1993, σσ. 113-136· του ιδίου, «Προσωνύμια των Χριστιανών
της Θεσσαλονίκης στα τέλη του 18ου αιώνα», Γρηγόριος ο Παλαμάς, τχ. 756 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος
1995) σσ. 109-119· του ιδίου, «Η χριστιανική συντεχνία των εμπόρων της Αιγυπτιακής Αγοράς της
Θεσσαλονίκης στα τέλη του 18ου αιώνα», Πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συμποσίου του Επαγγελματικού
18
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μορφή συντεχνίας ή συνεταιρισμού19 και η δεύτερη περιέλαβε όσους δεν επιθυμούσαν να
ενταχθούν σε αυτήν. Οι «ἡνωμένοι μπακάληδες» χρεώθηκαν με 7.116 γρόσια, ενώ οι εννέα
μεμονωμένοι με 1.540 γρόσια20. Λαμβάνοντας υπόψη τα συνολικά ποσά που χρεώθηκε
κάθε ομάδα, και αν θεωρήσουμε ότι η κατά κεφαλή επιβάρυνση (και άρα η φοροδοτική
δυνατότητα) της πρώτης ομάδας ήταν ίση με της δεύτερης, προκύπτει το συμπέρασμα ότι
το σύνολο των χριστιανών μπακάληδων της Θεσσαλονίκης ήταν περί τους 45. Κανείς δεν
ήταν πλούσιος, και μάλιστα ανάμεσά τους περιλαμβάνονταν και υπάλληλοι21, αλλά δεν
έχουμε σαφέστερη εικόνα διότι ελάχιστοι από τους εγγεγραμμένους μπακάληδες
πλήρωσαν τελικώς την οφειλή τους.
Στο φορολογικό κατάλογο του χριστιανικού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης του 183035 αναφέρονται 62 χριστιανοί μπακάληδες, από τους οποίους οι 17 ανήκαν στην ανώτερη
φορολογική κατηγορία, οι 35 στη μεσαία και 7 μόνον στην τρίτη και κατώτερη (3 επιπλέον
απαλλάχθηκαν από το φόρο). Οι 22 από τους 62 ήταν νέοι στην πόλη22.
Τέλος, στο κατάστιχο του στρατολογικού αντισηκώματος του 1865, καταγράφονται 47
χριστιανοί «βακάληδες», εκ των οποίων: 9 στο «ἰσνάφι μεγάλων βακάληδων», 3
μεμονωμένοι «μεγάλοι βακάληδες», 9 στο «ἰσνάφι τῶν μεγάλων βακάληδων ποὺ ἔμειναν
ἔξω», 25 ακόμη συσσωματωμένοι ως «μικροί βακάληδες» και ένας μεμονωμένος
βακάλης.23

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης: Θεσσαλονίκη, Επαγγέλματα, παραγωγή-εμπόριο, κοινωνική ζωή, 18ος-20ος
αιώνας, Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 135-146· του ιδίου, «Οι συντεχνίες στη Θεσσαλονίκη: Η περίπτωση των
γουναράδων», Θεσσαλονίκη και Φιλιππούπολη σε παράλληλους δρόμους, Ιστορία, τέχνη, κοινωνία (18ος-20ος
αιώνας), Θεσσαλονίκη 2000, σσ. 477-500.
Σημειώνεται ότι η ομάδα αυτή πλήρωσε την προκαταβολή του κοινοτικού φόρου με
συναλλαγματική του τοκιστή Αλή εφέντη, περί του οποίου βλ. Ε. Χεκίμογλου, «Η οθωμανική περίοδος», στο
Χ. Παπαστάθης και Ε. Χεκίμογλου (επιμ.) Η επιχειρηματικότητα στη Θεσσαλονίκη. Η οθωμανική περίοδος
(Ιστορία της Επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη, Β1) , Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 69-70.
19

20 Παναγιώτης τουζλατζῆς 210 γρόσια, Γεώργης Γιάνκου 165 γρόσια, Κωνσταντής Ἀρετῆς 400
γρόσια, Γεωργάκης Ἄγγελου 270 γρόσια, Γεωργάκης Ἀλαπασούδη 165 γρόσια, Γιάννος εἰς Ἡμὴρ Μποζάνη
90, Χαρίτος 120 γρόσια, Γρηγόρης εἰς Θωμᾶ τοῦ Κασάπη 120 γρόσια· Κατάστιχο, ό.π.

Όπως ο «Γιάννος εἰς Ἡμὴρ Μποζάνη» [Emir Bozan] και ενδεχομένως ο «Γρηγόρης εἰς Θωμᾶ
τοῦ Κασάπη»· Κατάστιχο, ό.π.
21

22 Β. Δημητριάδης, Η Θεσσαλονίκη της παρακμής. Η Ελληνική Κοινότητα της Θεσσαλονίκης κατά τη
δεκαετία του 1830, με βάση ένα οθωμανικό κατάστιχο απογραφής του πληθυσμού, Ηράκλειο:
Πανεπιστημιακές εκδόσεις, 1997, σσ. 82, 87 και 92.

23
Κ. Βακαλόπουλος, «Χριστιανικές συνοικίες, συντεχνίες και επαγγέλµατα της Θεσσαλονίκης στα
µέσα του 19 αι.», Μακεδονικά 18 (1978), σσ. 103-142.
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Από τα παραπάνω προκύπτει μία σαφής, αν και όχι ευεξήγητη, εικόνα διαφορισμού
των μπακάλικων αλλά και σχετικής σταθερότητας στον αριθμό τους μέσα στην ορθόδοξη
χριστιανική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, περίπου ένας μπακάλης ανά 150 άτομα.
Μεταξύ 91 γεδικίων24 που εντοπίστηκαν στο κτηματολογικό υλικό που συντάχθηκε
μετά την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης το έτος 1917 απαντούν και τέσσερα γεδίκια
μπακάληδων, ένδειξη ότι η άσκηση του επαγγέλματος υπέκειτο σε περιορισμούς, οι οποίοι
ενδέχεται και να εξηγούν τη σχετική σταθερότητα του αριθμού των επαγγελματιών. Τα
γεδίκια αυτά αντιστοιχούν στις εξής τοποθεσίες και αφορούν χώρους με τα αντίστοιχα
εμβαδά: (α) Σημερινή οδός Βενιζέλου έναντι του Μπεζεστενίου 17τμ. (β) Στο ίδιο σημείο,
άλλο γεδίκιο 57 τμ. (γ) Στο Λουτρό της Αγοράς (Yahudi Hamamı), δίπλα στη συναγωγή
Χασσίδ, 48τμ. (δ) Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο 75τμ. Όλα αυτά τα καταστήματα ήταν
βακουφικές ιδιοκτησίες. Ειδικώς στο Λουτρό της Αγοράς βακουφικό ήταν και το γεδίκι,
που ανήκε στην εβραϊκή κοινότητα25.
Από τα παραπάνω δεδομένα υποπτευόμαστε ότι στα τέλη του 19ου αιώνα στη
Θεσσαλονίκη τα μπακάλικα ήταν μικρά. Την ίδια εποχή, στην πρωτεύουσα του ελεύθερου
ελληνικού κράτους σημειώνεται η δημιουργία μεγάλων παντοπωλείων σε κεντρικές
περιοχές, τα οποία διέθεταν εντυπωσιακή ποικιλία εμπορευμάτων. Την έναρξη μιας νέας
εποχής στα καταστήματα τροφίμων στον ελλαδικό χώρο σηματοδοτεί η ίδρυση του
«μεγαλοπαντοπωλείου» του Παναγιώτη Θανόπουλου, στην Αθήνα. Ιδρύθηκε ως «ἁπλοῦν
μπακάλικον» το 1877, αρχικά στη Βαρβάκειο, ενώ το 1883 μεταφέρθηκε σε κεντρικότερο
σημείο, στην οδό Αιόλου 7926. Το κτίριο ήταν διώροφο· στο δεύτερο όροφο κατοικούσε ο

24 Γεδίκιο (gedik) καλείται εμπράγματο δικαίωμα επί αλλότριου κτήματος, δυνάμει του οποίου ο
κάτοχος του γεδικίου δικαιούται να ενασκεί διηνεκώς το επάγγελμά του σε αυτό το κτήμα, εγκαθιστώντας
μονίμως επ' αυτού τα χρήσιμα για την άσκηση της τέχνης του εργαλεία, υπό τον όρο καταβολής ετησίως
ορισμένου τέλους στο δικαιούχο του ακινήτου. Η σύσταση του γεδικίου γινόταν ενώπιον του ιεροδικείου και
πιστοποιούταν με δικαστικό έγγραφο (χοτζέτι). Η σύσταση γεδικίων έπαψε το έτος Εγίρας 1277 (1861), με
νόμο που αναγνώριζε μόνο τα χοτζέτια που είχαν εκδοθεί προ του έτους Εγίρας 1247. Ν. Π. Ἐλευθεριάδης,
Ἡ ἀκίνητος ἰδιοκτησία ἐν Τουρκίᾳ, ἐν Ἀθήναις 1903, σσ. 119-130.

Θ. Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου και Ε. Χεκίμογλου, Κτηματολογικές Πηγές. Θεσσαλονίκη Τέλη 19ου, αρχές 20ου αιώνα (Ιστορία της Επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη, Β2), Θεσσαλονίκη 2004,
σ. 43.
25

26 Για την επιχείρηση Θανόπουλου βλ. «Ἕν θαυμάσιον ἐδωδιμοπωλεῖον», Σκριπ, 25.05.1903, σ. 3·
«Ἡ Ρωσσία εἰς τὰς Ἀθήνας: Ὁ Θανόπουλος καὶ τὰ χαβιάρια του», Σκριπ, 05.12.1907, σσ. 2-3. Ο Θανόπουλος
δημιούργησε παράλληλα μονάδα παραγωγής αλλαντικών καθώς και σαπωνοποιείο. Στις εγκαταστάσεις του
σαπωνοποιείου δημιούργησε αποθήκες και ψυχραποθήκες για τα είδη του παντοπωλείου που εισήγε από την
Ευρώπη. Στις αποθήκες διατηρούσε 200 περίπου μεγάλα βαρέλια ταραμά και άλλα 100 χαβιαριού.
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επιχειρηματίας. Το 1903, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο υπόγειο, το κατάστημα
καταστράφηκε, αλλά σύντομα αποκαταστάθηκε. Εξωτερικά, διατηρήθηκε το κέλυφος των
δύο ορόφων, ενώ στο εσωτερικό ο δεύτερος όροφος καταργήθηκε. Λόγω του ύψους του
εσωτερικού χώρου το κατάστημα δημιουργούσε την αίσθηση του μεγαλειώδους. Στις
πηγές της εποχής περιγράφεται ως «αχανές», «Ἀμερικανικώτατον κατάστημα» και
«πρωτοφανὲς» για τα δεδομένα της Αθήνας. Χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη περιγραφή
της εφημερίδας Σκριπ, το 1903:
Τουλάχιστον δύο χιλιάδες κουτιὰ φαρίνας Νεστλέ…. τρεῖς ἕως τέσσαρες χιλιάδες
κουτιὰ σαρδέλλες. Χίλιους αστακούς. Χίλια μπουκαλάκια Μποβρὶλ [:τονωτικό
ρόφημα]. Πέντε χιλιάδες μπουκάλια πίκλες καὶ ἄλλα τουρσιά. Ἑκατομμύριον
ὁλόκληρον πακέτων μικρῶν καὶ μεγάλων, ἀπὸ τὰ μικροσκοπικὰ τῶν 20 λεπτῶν ἕως τὰ
κολοσσιαῖα σὰν ὀγκόλιθοι, μουστάρδας. Ἄλλος σωρὸς παρέκει μπουκαλιῶν μὲ
μουστάρδα. Δεξαμεναί ποὺ θὰ τὰς ἐζήλευαν καὶ τὰ θωρηκτά μας με λάδι. Βαρέλια μὲ
βούτυρα. Τενεκέδες μὲ βούτυρα εὐρωπαϊκά…27.
Ο Θανόπουλος οργάνωσε το κατάστημά του σε τμήματα: Διέθετε τμήμα αποικιακών,
τμήμα στερεών τροφίμων, τμήμα οσπρίων και τμήμα ρευστών, δηλαδή τροφίμων που
περιείχαν υγρά. Ιδιαίτερη μέριμνα είχε δοθεί για την προβολή των προϊόντων. Σε εκείνο
το σημείο του τοίχου όπου πριν από την πυρκαγιά βρισκόταν το πάτωμα του δευτέρου
ορόφου, διαμορφώθηκε περιμετρικά ένας εξώστης. στον οποίον ήταν τοποθετημένα
διάφορα εμπορεύματα. Γράφει το Σκριπ: «Ὅλα αυτὰ [τα χίλια και πλέον είδη] φαντασθῆτε
τα εἰς σωροὺς μὲ γεωμετρικὰ σχήματα, μὲ πυραμίδας, μὲ κώνους, μὲ τετράγωνα,
παρατεταγμένα ταξινομημένα κατ’ εἶδος, μέγεθος, χρῶμα, μὲ ζηλευτὴν τάξιν»28.
Το σύστημα που εισήγαγε στην αθηναϊκή αγορά ο Θανόπουλος στηρίζονταν στο
συνδυασμό διαφόρων καινοτομιών: στην τυποποίηση της τιμής και της ποσότητας του
εμπορεύματος καθώς και της εμπορικής συναλλαγής, στην οργάνωση του χώρου, στην
ευγένεια και την καθαριότητα. Κοινός παρονομαστής όλων αυτών ήταν η τυποποιημένη
συσκευασία. Όπου αυτό ήταν δυνατόν, όπως για παράδειγμα στα όσπρια και στα ζυμαρικά,
προϊόντα που ο επιχειρηματίας παραλάμβανε χύμα από τη χονδρική, αυτός τα συσκεύαζε
και τα πωλούσε όχι «πλέον χῦμα, ὅπως ὅλα τὰ μπακάλικα, ἀλλά συσκευασμένα εἰς
ὡραιότατα πακέτα, δεμένα καὶ ζυγισμένα», σε διάφορες τυποποιημένες ποσότητες «τῶν

27

«Ἕν θαυμάσιον ἐδωδιμοπωλεῖον», ό.π.

28

Αυτόθι.
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ἑκατό δραμίων μέχρις ὀκάν. Ἕτσι θὰ πωλῇ κάθε πρᾶγμα ποὺ φέρεται ἐν τῷ ἐμπορίῳ εἰς
χῦμα»29.
Ο οξυδερκής αρθρογράφος του Σκριπ δεν περιορίζεται στην περιγραφή του
καταστήματος νέου τύπου που τον εντυπωσιάζει, αλλά αντιλαμβάνεται ότι κάτι καινούργιο
γεννιέται από αυτό στον τομέα της λιανικής πώλησης τροφίμων. Ο νέος τύπος
καταστήματος δεν αφορά μόνον τον τρόπο συσκευασίας και πώλησης αλλά εκφράζεται με
την αντίθεση ανάμεσα στην καθαριότητα και τη «βρομιά» των παλιών μπακάλικων,
ανάμεσα στο καινούργιο και το παλιό, ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ανατολή. «Δὲν εἶναι
πολὺ μακρὰν […] ἡ ἐποχή ποὺ […] τὰ παντοπωλεῖα ἦσαν τὰ βρωμερὰ καὶ ἀκαλαίσθητα
ἐκεῖνα “μπακάλικα” καὶ αἱ Ἀθῆναι ὑπὸ ἔποψιν παντοπωλείων ἦσαν ἡ στασιμωτέρα πόλις
τῆς Ἀνατολῆς. Τὰ βρωμερὰ καὶ σκωληκόβρωτα ράφια τῶν μπακάλικων μετεβλήθησαν εἰς
κομψὰς καὶ ἀπαστράπτουσας ἐκ καθαριότητος βιτρίνας, τὸ μπακαλόπουλο μὲ τὴν
παροιμιώδη ἀπλυσιάν του μετεμορφώθη εἰς λευκοφορεμένον, εὐγενή τοὺς τρόπους
πωλητήν, ἡ σέσουλα ἔπαυσε νὰ χρησιμεύῃ πλέον, ὑποχωρήσασα εἰς τὸ εὐρωπαϊκόν
σύστημα τοῦ νὰ δίδωνται συσκευασμένα τὰ παντοπωλειακὰ εἴδη μέσα εἰς ὡραίας καὶ
κομψὰς χαρτοσακούλας». Οι τιμές ήταν προκαθορισμένες («prixfix»). «Κάθε τενεκές,
κάθε μπουκάλι, κάθε κεφάλι τυρί, κάθε πακέτο ἔχει ἕνα χαρτάκι μὲ τὴν τιμήν του. Πάει ἡ
μπαλάντζα, ἡ ζυγαριά, καὶ ἡ σέσουλα καὶ τὸ κατοστάρι καὶ [οἱ] συμφωνίες»30.
Ο Θανόπουλος είχε μιμητές, τουλάχιστον ως προς το μέγεθος του καταστήματός του.
Επειδή σπάνια μπορούσε να βρεθεί ένας μεγάλος ενιαίος χώρος, συχνά οι παντοπώλες
καταλάμβαναν τα όμορα καταστήματα, όταν εκκενώνονταν από τους προηγούμενους
χρήστες31. Το 1930 καταγράφτηκαν στην Ελλάδα περίπου 30.300 παντοπωλεία,
συμπεριλαμβανομένων

καταστημάτων

εγχωρίων,

μπαχαρικών,

αλιπάστων

και

αποικιακών, τα οποία συνολικώς απασχολούσαν 39.200 άτομα Από αυτά, τα 143
29

Αυτόθι.

30Αυτόθι.

Μαρτυρία του Απόστολου Χρ. Μαυρομμάτη (Αθήνα, 1928). Ο Απόστολος Μαυρομμάτης
διετέλεσε πρόεδρος της Συνεταιριστικής Ένωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Τροφίμων «Αθηνά Market
ΕΠΕ» (1967-1994), καθώς και της Πανελλήνιας Ένωσης Παντοπωλειακών Εταιρειών Συνεταιρισμών
Κοινοπραξιών Ελλάδος ΠΕΠΕΣΚΕ (ιδρ. 1974). Ο πατέρας του Χρήστος (Τζούρτζια Ασπροποτάμου, 1888 –
Αθήνα, 1945 ) άνοιξε παντοπωλείο στην Αθήνα, στη γωνία Λένορμαν και Παλαμηδίου, το 1926, καθώς και
πρότυπο εργοστάσιο αρτοποιίας, στη συμβολή των οδών Μπαϊρακτάρη και Μοσχοπούλου, στο ύψος της
οδού Μεσογείων 139, το 1936. Η οικογένεια συνέχισε να λειτουργεί τις επιχειρήσεις έως τη σύγχρονη εποχή.
Ο Απόστολος Χρ. Μαυρομμάτης συνέγραψε το βιβλίο Τα παραδοσιακά παντοπωλεία και το συνεταιριστικό
τους κίνημα, ιστορική αναδρομή 1967-1994, Αθήνα, 2008.
31
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καταστήματα απασχολούσαν 6-25 άτομα και τρία καταστήματα πάνω από 26 άτομα32.
Είναι ενδιαφέρον το συγκριτικό δεδομένο ότι οι απασχολούμενοι στην ελληνική
βιομηχανία τροφίμων ήταν το 1928 μόνον 12.000 άτομα, δηλαδή λιγότερο από το ένα τρίτο
των απασχολουμένων στο εμπόριο τροφίμων33.

Πίνακας 1: Μονάδες και απασχόληση 1930-1988
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1930

1978

1984

1988

Παντοπωλεία

30.303

37.724

34.363

27.444

Απασχολούμενοι παντοπωλείων

37.600

61.620

48.342

46.153

Απασχόληση ανά παντοπωλείο

1,29

1,63

1,41

1,68

Μεγάλα καταστήματα

146

503

635

1.048

Προσωπικό μεγάλων καταστημάτων

1.600

4.041

9.938

17.177

Προσωπικό ανά μεγάλο κατάστημα

10,96

8,03

15,65

16,39

39.200

65.661

58.280

63.330

Συνολική αύξηση απασχόλησης από το
1930

26.461

19.080

24.128

Αύξηση της απασχόλησης στα μεγάλα
καταστήματα από το 1930

2.441

8.338

15.577

9%

44%

65%

Σύνολο απασχόλησης

Συμμετοχή των μεγάλων καταστημάτων
στην αύξηση της απασχόλησης
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ·βλ. και υποσημειώσεις 32-36.

Στη διάρκεια της επόμενης 50ετίας (1930-1978) ο αριθμός των μονάδων αυξήθηκε
κατά 25%, ενώ ο αριθμός των απασχολουμένων κατά 67%. Η ταχύτερη αύξηση του
αριθμού των απασχολουμένων προήλθε κυρίως από τα μικρά παντοπωλεία και λιγότερο
από τα μεγάλα, τα οποία συμμετείχαν μόνον κατά 9% στην αύξηση της απασχόλησης34.

32 Ἀπογραφὴ τῶν καταστημάτων τῶν βιομηχανικῶν καὶ ἐμπορικῶν ἐπιχειρήσεων ἐνεργηθεῖσα τὸν
Σεπτέμβριον τοῦ 1930, Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Οἰκονομίας-Γενικὴ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία τῆς Ἑλλάδος, ἐν
Άθήναις 1934, σ. 142· Ἀπογραφὴ τῶν ὑπαλλήλων καὶ ἐργατῶν τῶν βιομηχανικῶν καὶ ἐμπορικῶν
ἐπιχειρήσεων ἐνεργηθεῖσα τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 1930 καὶ ἡμερομισθίων αὐτῶν, Άθῆναι 1940, σ. 158.
33 Στατιστικὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀπογραφῆς τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδος τῆς 15-16 Μαΐου 1928,
τόμος ΙΙΙ Ἐπαγγέλματα· τεῦχος πρῶτον, Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Οἰκονομίας-Γενικὴ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία τῆς
Ἑλλάδος, ἐν Ἀθήναις 1937, σ. κε΄.
34Ἀπογραφὴ τῶν καταστημάτων τῶν βιομηχανικῶν καὶ ἐμπορικῶν ἐπιχειρήσεων ἐνεργηθεῖσα τὸν
Σεπτέμβριον τοῦ 1930, ό.π., σε αντιπαραβολή με Ἀποτελέσματα τῆς ἀπογραφῆς βιομηχανίας-βιοτεχνίας,
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Αντίθετα, η πενταετία 1979-1984, στη διάρκεια της οποίας εμφανίζονται οι πρώτες
συνέπειες της ένταξης στην ΕΟΚ (κυρίως η μείωση της δασμολογικής προστασίας της
εγχώριας παραγωγής), φαίνεται ότι υπήρξε καταλυτική σε ό,τι αφορά τη μείωση της
απασχόλησης στον εξεταζόμενο κλάδο. Ενώ οι μονάδες ελαττώθηκαν κατά 10%, οι
απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 25%. Η διαφορά αυτή αφορά τα παντοπωλεία και
εξηγείται πρωτίστως από τον περιορισμό του προσωπικού τους και την αποχώρηση
συνεταίρων σε ρυθμό μεγαλύτερο από το κλείσιμο καταστημάτων. Αντίθετα, στην ίδια
πενταετία η απασχόληση στα μεγάλα καταστήματα διογκώθηκε κατά 150%, ενώ ο αριθμός
τους αυξήθηκε κατά 26%35. Είναι η φάση της ανάπτυξης των μεγάλων καταστημάτων (των
ελληνικών «σούπερ μάρκετ»), τόσο ως προς τον αριθμό τους όσο ως προς το μέσο μέγεθός
τους (από 8 σε 16 απασχολούμενους περίπου κατά μέσον όρο· βλ. Πίνακα 1).
Ο ρυθμός μείωσης της απασχόλησης στα παντοπωλεία ανασχέθηκε στην επόμενη
τετραετία 1985-1988. Όμως, στην ίδια περίοδο (κατά την οποία ασκήθηκε δημοσιονομική
πολιτική περιστολής της ζήτησης) ελαττώθηκε σημαντικά (κατά 20% περίπου) ο αριθμός
των παντοπωλείων. Αντίθετα, τα μεγάλα καταστήματα συνέχισαν να αυξάνονται και στην
τετραετία 1985-1988 ξεπέρασαν τα χίλια, με 17.000 εργαζομένους36. Στη φάση αυτή
έκλεισαν ένα στα πέντε παντοπωλεία, προφανώς τα μικρότερα (μέση απασχόληση 1,68
άτομα από 1,41). Αντίθετα, τα μεγάλα παντοπωλεία αυξήθηκαν, αλλά το μέσο μέγεθός
τους σταθεροποιήθηκε στα 16 άτομα περίπου). Αυτό ήταν το αποτέλεσμα του
ανταγωνισμού ανάμεσα στις δύο κατηγορίες καταστημάτων.
Συνοπτικά, στη δεκαετή περίοδο 1979-1988 τα παντοπωλεία μειώθηκαν από 38.000
περίπου σε 27.500, ενώ οι απασχολούμενοι στον κλάδο από 62.000 περίπου σε 46.000.
Αντίθετα, τα μεγάλα καταστήματα υπερδιπλασιάστηκαν σε αριθμό και η απασχόληση σε
αυτά τετραπλασιάστηκε (βλ. Πίνακα 1). Σε ό,τι αφορά τη συνολική απασχόληση στον

ἐμπορίου καὶ ἄλλων ὑπηρεσιῶν τῆς 30 Σεπτεμβρίου 1978, τόμος Ι, ΕΣΥΕ, σ. 42. Βλ. και Πίνακα 1 του
παρόντος.
35 Ό.π. σε αντιπαραβολή με Αποτελέσματα της απογραφής βιομηχανίας-βιοτεχνίας και εμπορίου της
28ης Σεπτεμβρίου 1984, τόμος Ι, τχ. Β΄, ΕΣΥΕ, Αθήνα 1988, σ. 533.
36 Ό.π. σε αντιπαραβολή με Αποτελέσματα της απογραφής βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εμπορίου και
άλλων υπηρεσιών της 30ής Σεπτεμβρίου 1988, τ. Β΄, ΕΣΥΕ, Αθήνα 1988, σ. 372. Το 1988 ήταν η τελευταία
χρονιά που δημοσιεύτηκε στατιστική του είδους αυτού.

Αλλαγές στο λιανικό εμπόριο στην Ελλάδα κατά τον 20ό αιώνα

κλάδο στην εξεταζόμενη κρίσιμη δεκαετή περίοδο, αυτή μειώθηκε μόνον 5%, γεγονός που
οφείλεται στον τετραπλασιασμό των εργαζομένων στα μεγάλα καταστήματα.
Μια άλλη μεγάλη μεταβολή που συνδέθηκε με τις εξελίξεις που αναφέρθηκαν
αφορούσε τη μισθωτή εργασία. Το 1930 το 87% των απασχολουμένων στον κλάδο ήταν
ιδιοκτήτες και συμβοηθούντα μέλη και μόνο το 13% μισθωτοί. Στην πεντηκονταετία 19301978 δεν υπήρξε ποσοστιαία αύξηση της μισθωτής εργασίας στο σύνολο της
απασχόλησης, αφού το 1978 μόνον το 12% των απασχολουμένων στον κλάδο ήταν
μισθωτοί (στα επίπεδα δηλαδή του 1930). Αντίθετα, μέσα στην κρίσιμη δεκαετία 19791988 το ποσοστό των μισθωτών του κλάδου έφτασε το 31%. Παρόλα αυτά, η μεγάλη
πλειονότητα των εργαζόμενων στον κλάδο εξακολουθούσαν να είναι ιδιοκτήτες και
συμβοηθούντα μέλη των οικογενειών τους. (Βλ. Πίνακα 2).

Πίνακας 2: Μισθωτή εργασία στο λιανικό εμπόριο τροφίμων
Μορφή εργασίας
Μισθωτοί
Ιδιοκτήτες και συγγενείς
Σύνολο

1930
13%
87%
100%

1977
12%
88%
100%

1988
31%
69%
100%

Πηγή: Αποτελέσματα της απογραφής βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εμπορίου και άλλων υπηρεσιών της 30ής
Σεπτεμβρίου 1988, τ. Β΄, ΕΣΥΕ, Αθήνα 1988, σ. 347 και υποσημειώσεις 25-29. Η αναγωγή σε ποσοστά έγινε
από τους γράφοντες.

Όπως δείχνουν οι αριθμοί που προαναφέρθηκαν, η μικρή οικογενειακή επιχείρηση
διατήρησε την κυρίαρχη θέση της μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970, ενώ στη συνέχεια
η τυπική κεφαλαιοκρατική επιχείρηση αναπτύχθηκε ταχύτερα και κατέλαβε μεγάλο μέρος
της αγοράς. Αν μάλιστα διαθέταμε στοιχεία πωλήσεων, πιθανότατα το μερίδιο των
μεγάλων καταστημάτων στα τέλη της δεκαετίας του 1980 να ήταν υψηλότερο από αυτό
που προκύπτει με βάση την απασχόληση.
Από το 1988 και μετά η εξέλιξη ήταν ακόμη ταχύτερη. Η στατιστική του 2001
αναφέρει (στον κωδικό 5211 που αντιστοιχεί σε μη εξειδικευμένα καταστήματα τροφίμων)
19.610 μονάδες με 71.512 απασχολούμενους, εκ των οποίων οι 42.632 μισθωτοί37. Παρά
«Πίνακας 9: Ανάλυση βασικών μεταβλητών των επιχειρήσεων εμπορίου κατά τάξη οικονομικής
δραστηριότητας (Nace rev.1)», στο Στατιστικές διάρθρωσης επιχειρήσεων. Χονδρικό-Λιανικό Εμπόριο
(διάρθρωση επιχειρήσεων) 2000, ΕΛΣΤΑΤ: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SDE03/2000. Ο
37
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τη μείωση του αριθμού των μονάδων υπήρξε τριπλασιασμός των μισθωτών από το 1988,
με αποτέλεσμα την επικράτηση της μισθωτής εργασίας στον κλάδο. Ο μισθωτός δεν ήταν
πλέον το συμπλήρωμα του ιδιοκτήτη, αλλά ο κύριος συντελεστής των πωλήσεων.
Το μικρό παντοπωλείο παρουσίαζε (και θεωρητικώς παρουσιάζει) δύο βασικά
πλεονεκτήματα: (α) Την εργασιακή ευελιξία, που στηρίζεται στο πλεόνασμα εργατικής
δύναμης στο εσωτερικό της οικογένειας. (β) Την εγγύτητα με την κατοικία του πελάτη.
Από την πλευρά του καταναλωτή προσιδιάζει στην αγορά μικρών ποσοτήτων που
επαναλαμβάνεται συχνά, ίσως και καθημερινά, στο πλαίσιο ενός διατροφικού
προγραμματισμού μικρής διάρκειας και σε μία οργάνωση της καθημερινότητας που δεν
βασίζεται στη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Οι παράγοντες αυτοί ερμηνεύουν ίσως
την μακρά αντοχή του μικρού παντοπωλείου μέσα στο χρόνο. Εξεταστέοι, λοιπόν, είναι οι
παράγοντες που ευνόησαν την ταχεία υποχώρηση του παντοπωλείου απέναντι στο μεγάλο
κατάστημα στη συγκυρία 1979-1988.
Μία σημαντική παράμετρος υπήρξε ο διπλασιασμός του όγκου των εισαγωγών
αγροτικών προϊόντων από τις χώρες της Ε.Ε. ήδη από τα πρώτα χρόνια μετά την ένταξη
της Ελλάδας (1981-1985)38 χάρη στην κατάργηση των περιορισμών, μεταβολή που
μετουσιώθηκε σε αύξηση των πωλήσεων αλλοδαπής προέλευσης τυποποιημένων
τροφίμων από μεγάλα καταστήματα, σε βάρος των παραδοσιακών χύμα τροφίμων που
πουλούσαν τα παντοπωλεία.
Η επικράτηση του μεγάλου καταστήματος συνδέεται και με ένα μοναδικό φαινόμενο
στην ελληνική οικονομική ιστορία, τη συνεχή αύξηση του πραγματικού οικογενειακού
εισοδήματος. Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, το μέσο οικογενειακό εισόδημα αυξήθηκε στις
αστικές περιοχές της χώρας κατά 66% σε πραγματικές τιμές στο χρονικό διάστημα 1958196839. Ωστόσο, η μέση οικογενειακή διατροφική κατανάλωση δεν ακολούθησε την ίδια
αυξητική πορεία. Μάλιστα, η κατανάλωση ορισμένων νωπών ειδών μειώθηκε, όπως του
ψωμιού, του ρυζιού, του βοδινού, μοσχαρίσιου και αρνίσιου κρέατος, των νωπών ψαριών,

αναφερόμενος κωδικός είναι ο εγγύτερος στα παντοπωλεία και τα σούπερ μάρκετ, αλλά ο αριθμός 19.610
δεν είναι απολύτως συγκρίσιμος με τα 27.444 παντοπωλεία που λειτουργούσαν το 1988.
38

Συνοπτικά στοιχεία στατιστικής εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος, ΕΣΥΕ, Αθήνα 1986, σ. 10.

39 Ἔρευνα οἰκογενειακῶν προϋπολογισμῶν διεξαχθεῖσα εἰς τὰς ἀστικὰς περιοχὰς τῆς Ἑλλάδος κατὰ
τὰ ἔτη 1962/63 ἕως καὶ 1968/69, ΕΣΥΕ, Ἀθῆναι 1972, σσ. 140-141. Τα ποσά δίδονται σε τρέχουσες τιμές, τις
οποίες μετατρέψαμε σε σταθερές βάσει του τιμαρίθμου καταναλωτή.
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του ξερού μπακαλιάρου, του βουτύρου, των ελιών, του φρέσκου γάλατος και του
γιαουρτιού, των οσπρίων, των γεωμήλων, των φρέσκων λαχανικών και των εσπεριδοειδών.
Αυξήθηκε όμως η κατανάλωση των φρυγανιών, των πουλερικών, του κατεψυγμένου
κρέατος και των κατεψυγμένων ψαριών, του γάλακτος σε κουτί και άλλων
συσκευασμένων τροφίμων, καθώς και του μαλακού τυριού, των αυγών και των φρούτων40.
Η συσκευασία στα τρόφιμα αρχίζει την ίδια εποχή να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τον
πωλητή και τον καταναλωτή, κεφάλαιο που ευνοούσε ιδιαίτερα τα μεγάλα καταστήματα
τροφίμων: Το αλεύρι άρχισε να πωλείται συσκευασμένο από το 1963, οι φρυγανιές από το
1967, όπως και το ψωμί, ενώ από τη δεκαετία του 1970 τα ημιέτοιμα γεύματα και τα
κατεψυγμένα τρόφιμα μπαίνουν στη ζωή των Ελλήνων, μαζί με τα διατηρημένα, όπως οι
κύβοι, τα ζελέ, τα γαριδάκια και τα πατατάκια41.
Μεγάλη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης εκδηλώθηκε και στην περίοδο από το
1995 ως το 2000, οπότε και η δαπάνη για την κατανάλωση τροφίμων από τα νοικοκυριά
αυξήθηκε κατά 51%.42 Είναι ακριβώς η περίοδος που συμπίπτει, όπως προαναφέρθηκε, με
την επικράτηση των μεγάλων καταστημάτων και της μισθωτής εργασίας στον κλάδο
λιανικής πώλησης τροφίμων.
Πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα «μεγάλα καταστήματα» που αναφέρουν οι στατιστικές
στην πλειονότητά τους δεν ήταν σούπερ μάρκετ, αλλά κλασικού τύπου καταστήματα
τροφίμων, με μεγάλη ποικιλία εμπορευμάτων, πολύ προσωπικό αλλά παραδοσιακή
οργάνωση. Αντίθετα, ένα από τα πρώτα τέσσερα σούπερ-μάρκετ που άνοιξε στην οδό
Πατησίων το 1963 η εταιρεία «Μαρινόπουλος» είχε προσωπικό μόνον τέσσερα άτομα43.
Στον Τύπο της εποχής αντανακλάται η σύγχυση εννοιών και λέξεων. Μια από τις
ερωτήσεις που έθεσε δημοσιογράφος εξειδικευμένου περιοδικού στον πρόεδρο της

40Αυτόθι,

σσ. 138-139.

41Τα

στοιχεία προέρχονται από την υπό έκδοση μελέτη μας, με τίτλο Εισαγωγή στην Ιστορία της
συσκευασίας στην Ελλάδα.
42 «Χρονοσειρά: Ετήσιοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί Θεσμικών Τομέων - Νοικοκυριά
και Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα που εξυπηρετούν Νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) (S.1M) (Προσωρινά Στοιχεία)
(1995 - 2014)», στο Νοικοκυριά και Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα που εξυπηρετούν Νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ)
(S.1M) 2015, ΕΛΣΤΑΤ: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEM95/-.
43 Π. «Αὐτοεξυπηρέτησις. Ἕνα ἐπιτυχές πείραμα τοῦ ἐμπορικοῦ οἴκου Μαρινοπούλου διά τήν
εἰσαγωγήν καί εἰς τήν χώραν μας τοῦ συστήματος σέλφ-σέρβις», Ὁ Οἰκονομικός Ταχυδρόμος, 25.06.1964, σ.
12.
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προαναφερθείσας εταιρείας αφορούσε τη διαφορά μεταξύ σελφ σέρβις και σούπερ μάρκετ.
«Ἡ διαφορά βρίσκεται στόν χῶρο», απάντησε εκείνος. «Τά καταστήματα ἄνω τῶν 200
τετραγωνικῶν μέτρων λέγονται σοῦπερ μάρκετ, ἐνῶ τά μικρότερα εἶναι τά σελφ σέρβις.
Φυσικά, το σοῦπερ μάρκετ εἶναι καί σελφ σέρβις ταυτοχρόνως»44.
Μέχρι το 1966 είχαν ιδρυθεί επτά σούπερ μάρκετ και αυτά μόνον στην Αθήνα. Η
λειτουργία τους προκάλεσε την αγωνιώδη αντίδραση των παραδοσιακών καταστημάτων.
Διαλυόμεθα! Αὐτή ἡ κραυγή ἀγωνίας προέρχεται ἀπό τά 6.000 μπακάλικα τῆς περιφερείας
Ἀθηνῶν. Αἰτία, τά «σοῦπερ-μάρκετ», ὅπως λέγονται διεθνῶς, ἤ ὑπεραγορές, ἄν θέλουμε νά
μεταφέρουμε τόν ὅρο στά ἑλληνικά. «Πληροφορούμεθα -μᾶς λέει ὁ πρόεδρος τῆς ὁμοσπονδίας
παντοπωλῶν- ὅτι έκτός ἀπό τίς ἑπτά πού λειτουργοῦν ἤδη στήν περιφέρεια Ἀθηνῶν, ἄλλοι
πέντε χῶροι ἐτοιμάζονται γιά τή λειτουργία ἰσάριθμων ὑπεραγορῶν. Διαθέτουν πολλές
δυνατότητες καί μεγάλα κεφάλαια. Τά μικρά καταστήματα δέν εἶναι δυνατόν ν' ἀντιμετωπίσουν
τόν συναγωνισμό». Ἔγιναν μ' αὐτό τό πνεῦμα διαβήματα στὀ ὑπουργεῖο Ἐμπορίου ἀπό τούς
παντοπῶλες καί θά γίνουν καί ἄλλα. Έπισημαίνεται ἰδίως ἡ εἰσβολή τοῦ ξένου κεφαλαίου, διότι
μία τουλάχιστον ἐπιχείρηση πού ὀργανώνει δίκτυο τέτοιων καταστημάτων στήν Ἀθήνα
ἐνισχύεται μέ ξένα κεφάλαια καί γιά τήν ἀκρίβεια γαλλικά. Πῶς ὁμως μπορεῖ νά σταματήση
κανείς τήν ἐξέλιξη; Τά σοῦπερ-μάρκετ ἔχουν κατακτήσει ὅλο σχεδόν τόν κόσμο καί εἰσβάλλουν
μέ καθυστέρηση μισοῦ περίπου αἰῶνος στήν Ἑλλάδα. Ὅλα δείχνουν ὅτι ἡ ἐπικράτησή τους θά
εἶναι ἀκαριαία.45

Δώδεκα χρόνια αργότερα είχε αποδειχτεί ότι η επικράτηση δεν ήταν «ἁκαριαία» και
ότι θα χρειαζόταν αρκετό δρόμο ακόμη. Σε δημόσια διαμαρτυρία των παντοπωλών το έτος
εκείνο καταγράφεται μια σειρά προβλημάτων, στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα σούπερ
μάρκετ. Τα κυριότερα προβλήματα ήταν οι λαϊκές αγορές και οι πλανόδιοι, που
αποσπούσαν πελάτες από τα παντοπωλεία με τον αθέμιτο ανταγωνισμό τους, τα χαμηλά
ποσοστό κέρδους τα οποία καθόριζε αυθαίρετα το κράτος χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη
φύρα των χύμα προϊόντων, το ωράριο λειτουργίας που καθόριζε επίσης το κράτος και η
παντελής έλλειψη τραπεζικών πιστώσεων46. Ωστόσο, παρά τα προβλήματα, το μικρό
παντοπωλείο εξακολουθούσε να είναι κυρίαρχο.
Από την άλλη πλευρά, το «σελφ σέρβις» δεν ήταν μόνο ένα σύστημα λειτουργίας των
καταστημάτων, αλλά και ένα ιδεολογικό προϊόν της εποχής. Στην ορολογία των
υπευθύνων μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων της εποχής, ο αγοραστής αναγορευόταν σε
«καταναλωτή» και η απουσία πωλητή που θα τον εξυπηρετούσε ονομαζόταν «ελευθερία

44

«Νέα συστήματα στὸ ἐμπόριο τροφίμων», Ὁ Οἰκονομικός Ταχυδρόμος, 18.12.1969, σ. 7.
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Σ. Ἀναγνωστόπουλος, «Τά σοῦπερ-μάρκετ κατακτοῦν τήν Ἀθήνα», Τά Νέα, 03.03.1966, σ. 7.

Ν. Ρούσσης, «Συσσωρευμένα προβλήματα στὸ λιανεμπόριο τροφίμων περιμένουν τὴ λύση
τους», Ὁ Οἰκονομικός Ταχυδρόμος, 23.02.1978, σ. 33.
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επιλογής» του καταναλωτή. Επίσης, η αναζήτηση των προϊόντων στα ράφια ονομαζόταν
«ελευθερία κίνησης» και «δυνατότητα ελέγχου» του προϊόντος. Με άλλα λόγια, η απλή
διαδικασία αγοράς, περιβαλλόταν με στοιχεία από την πολιτική και την κοινωνική σφαίρα,
ενώ η διαπροσωπική σχέση αγοραστή και παντοπώλη έπαυε να υπάρχει. Ο «καταναλωτής»
εμφανιζόταν ως άρχων ενός αχανούς χώρου, ο οποίος του ανήκε και στον οποίο είχε την
«ελευθερία κίνησης και επιλογής»47. Ιδεολογικά το σούπερ-μάρκετ αυτονομήθηκε σε
βαθμό που το 1972 εκδόθηκε ένα περιοδικό με τίτλο «Ἡ Ἐπιθεώρησις Σέλφ Σέρβις» που
απευθυνόταν, σύμφωνα με τους εκδότες της, σε καταστήματα σελφ σέρβις, σε σούπερ
μάρκετ (αλλά και σε μεγάλα παντοπωλεία), όπως επίσης και στις βιομηχανικές και
εμπορικές μονάδες ειδών παντοπωλείου48.
Τα πλεονεκτήματα των σούπερ μάρκετ ήταν ήδη αποκρυσταλλωμένα στη διεθνή
βιβλιογραφία από τη δεκαετία του 195049 και γνωστά στον ελληνικό οικονομικό Τύπο από
τη δεκαετία του 196050, με κυριότερα τα εξής δύο: Από την άποψη της προσφοράς, το
χαμηλότερο κόστος λειτουργίας (λόγω της αυτοεξυπηρέτησης του πελάτη), ενώ από την
άποψη της ζήτησης, οι καλύτερες συνθήκες που παρείχαν τα καταστήματα αυτά στον
πελάτη στη διάρκεια της αγοράς (άνεση κίνησης, αίσθηση ελεύθερης επιλογής του
προϊόντος). Ωστόσο, επειδή τα σούπερ μάρκετ ενσωμάτωναν χονδρεμπορικές λειτουργίες
(όπως η μεταφορά και η αποθήκευση), η ίδρυση και η ανάπτυξή τους απαιτούσε μεγάλα
κεφάλαια και ειδική τεχνογνωσία στην οργάνωσή τους, είδη δυσεύρετα τότε στην Ελλάδα.
Για την τοποθέτηση του θέματος μέσα στο ιστορικό του πλαίσιο θα πρέπει να
αναζητήσουμε τις ειδικές μορφές που έλαβε η αντιπαράθεση πλεονεκτημάτων και
47

Μ. Μ., «Τὰ πρῶτα ἀθηναϊκὰ self-service & supermarket», Γυναίκα, τχ. 345, 10-23.04.1963, σσ.

64-66. Αντίθετα, τo 1975 η έκφραση «πολιτισμὸς τοῦ σοῦπερ μάρκετ» χρησιμοποιόταν για να υποδηλώσει
τὰ «εἰσαγόμενα πνευματικὰ προϊόντα τῆς μαζικῆς παραγωγῆς». Βλ. «Ὁ πολιτισμὸς του σοῦπερ μάρκετ»,
Γυναίκα, τχ. 655, 19.02-04.03.1975, σσ. 18-20.
«Ἕνα περιοδικό γιά τά καταστήματα Σέλφ Σέρβις», Ὁ Οἰκονομικός Ταχυδρόμος, 07.09.1972, σ.
32. Στο πρώτο τεύχος του περιοδικού περιλήφθηκε συνεντεύξεις αφενός ιδιωτικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ
αφετέρου συνεταιρισμού παντοπωλών. Ο τίτλος έλεγε «σούπερ μάρκετ», αλλά οι εκδότες αναζητούσαν
ισορροπία στον πραγματικό κόσμο, που ήταν ακόμη ο κόσμος των παντοπωλών.
48
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Zimmerman, ό.π.

Βλ. ενδεικτικώς «Ἐξελίξεις καί τάσεις εἰς τό λιανικόν ἐμπόριον», Ὁ Οἰκονομικός Ταχυδρόμος,
11.08.1960, σσ. 577-578· «Ἡ σύγχρονος τεχνική τῶν πωλήσεων», Ὁ Οἰκονομικός Ταχυδρόμος, 12.10.1960,
σ. 915· «Ἡ σύγχρονος τεχνική τῶν πωλήσεων θά διδαχθῆ εἰς συνιστωμένην σχολήν. Τήν ἵδρυσίν της
ἀνέλαβον οἱ Σύλλογοι Ἐμπόρων καί Ἐμποροὑπαλλήλων», Ὁ Οἰκονομικός Ταχυδρόμος, 19.12.1960, σ. 931·
«Καί δεύτερον κατάστημα αὐτοεξυπηρετήσεως (Self Servis) [sic] ἱδρύθη ὑπό τῆς φαρμακευτικῆς ἑταιρείας
Ἀφοί Μαρινόπουλοι», Ὁ Οἰκονομικός Ταχυδρόμος, 26.10.1961, σ. 541.
50
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μειονεκτημάτων ανάμεσα στους δύο τύπους καταστημάτων. Η κυριότερη ειδική μορφή
ήταν η προσπάθεια προσαρμογής των παντοπωλών στο πρότυπο του αντίπαλου δέους,
δηλαδή η απόπειρα «μεταμόρφωσης» των παντοπωλείων σε σούπερ μάρκετ. Καθώς ο
πήχης ήταν ακόμη χαμηλός (αφού χώρος 200 μέτρων θεωρείτο «σούπερ μάρκετ»), η
αντίδραση των παντοπωλών εκδηλώθηκε με διάφορους αντανακλαστικούς τρόπους: (α) Η
μίμηση της οργάνωσης του χώρου των σούπερ μάρκετ και η καθιέρωση της
αυτοεξυπηρέτησης ακόμη και σε λιλιπούτεια καταστήματα («μίνι-μάρκετ»). (β) Η
δημιουργία προμηθευτικών συνεταιρισμών παντοπωλών με σκοπό τη μείωση του κόστους.
(γ) Η «αλυσοποίηση» μικρών παντοπωλών με ενιαίο όνομα και κοινή κεντρική πηγή
εφοδιασμού. Η διατήρηση της ανεξαρτησίας των παντοπωλείων και η εξειδίκευσή τους,
ανάλογα με τις ανάγκες της πελατείας τους, διατυπώθηκε ως θέση στις αρχικές φάσεις της
αναμέτρησης ανάμεσα στις μορφές λιανικού εμπορίου,51 και όπως δείχνουν τα στοιχεία
που παραθέσαμε, αποτέλεσε τη στρατηγική μεγάλου αριθμού επαγγελματιών.
Οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί παντοπωλών με τη συνένωση των δυνάμεων πολλών
μικρών παντοπωλείων πετύχαιναν ικανοποιητικές μειώσεις στις αγορές από τους
προμηθευτές, επιτυγχάνοντας έτσι αποτέλεσμα ισοδύναμο με εκείνο των μεγάλων
καταστημάτων. Το 1976 ο συνδικαλιστικός φορέας των συνεταιρισμών των παντοπωλών
εκπροσωπούσε «60 παντοπωλειακές ἑταιρεῖες καί συνεταιρισμούς μέ 8.000 μέληπαντοπῶλες»52. Από αυτές σημειώνουμε εν είδει παραδείγματος δύο γνωστές «αλυσίδες».
Στη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε (αρχικώς με τη μορφή καταναλωτικού συνεταιρισμού) ο
«Καταναλωτής», που στη διετία 1964-1965 είχε κιόλας ιδρύσει τρία σούπερ μάρκετ, στην
πλατεία Δικαστηρίων, στη Βασιλίσσης Όλγας και στην οδό Κασσάνδρου, «ἔνθα ὑπάρχει
πυκνόν λαϊκόν καταναλωτικόν κοινόν»53. Στην περίπτωση του «Αθηνά Μάρκετ»,
δημιουργήθηκε προμηθευτικός συνεταιρισμός με μεγάλη συμμετοχή παντοπωλών, ο
οποίος δημιούργησε μία εξαιρετικά κερδοφόρα αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Η δραστηριότητά

51 Β. Τζαννετάκος, «Βαδίζει πρός μεγάλας ἐνώσεις ὁ κλάδος τῶν παντοπωλῶν», Ὁ Οἰκονομικός
Ταχυδρόμος, 20.02.1969, σ. 8 .
52«Άγνοήθηκαν

στό μοίρασμα τῆς εἰσαγομένης φακῆς», Ὁ Οἰκονομικός Ταχυδρόμος, 28.10.1976,

σ. 24
«Ὁ Καταναλωτής. Συνεταιριστική ὁργάνωσις Θεσσαλονίκης», Ὁ Οἰκονομικός Ταχυδρόμος,
08.09.1966, σ. 26.
53
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του ανακόπηκε στη δεκαετία του 1990, λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος για διαδοχή στη
διοίκηση του συνεταιρισμού και η αλυσίδα πουλήθηκε σε ιδιωτική εταιρεία54.
Συμπερασματικά: Η μετάβαση από το παντοπωλείο στα σούπερ μάρκετ είναι
ταυτόσημη με τη συνάρθρωση δύο τρόπων οργάνωσης στο λιανικό εμπόριο τροφίμων: του
μικροϊδιοκτησιακού και του καπιταλιστικού. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970 η
μικρή οικογενειακή επιχείρηση παρέμενε κυρίαρχη, διατηρώντας στο περιθώριο όλες τις
τάσεις δημιουργίας καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Στην επόμενη δεκαετία (1980-1989)
υπέστη σημαντική φθορά, εξακολούθησε όμως να είναι κυρίαρχη, ενώ η μεθεπόμενη
δεκαετία (1990-1999) μπορεί να θεωρηθεί ως η έναρξη της κυριαρχίας του καπιταλιστικού
τρόπου οργάνωσης στον κλάδο λιανικού εμπορίου τροφίμων, αφού η μισθωτή εργατική
δύναμη ξεπέρασε κατά πολύ την εργασία των ιδιοκτητών και των οικογενειών τους.
Οι διαδοχικές φάσεις έντονης αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης στις δεκαετίες του
1960 και του 1990 ωφέλησαν τον καπιταλιστικό τρόπο οργάνωσης με τη μορφή των
σούπερ μάρκετ. Από την άλλη πλευρά, το γενικό πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής
οικονομίας υπήρξε υπονομευτικό για το μικροϊδιοκτησιακό τρόπο οργάνωσης, με κύρια
χαρακτηριστικά το κρατικά καθοριζόμενο ποσοστό κέρδους, την έλλειψη πιστώσεων και
ταυτοχρόνως την κρατική ανοχή προς πλανοδίους και λαϊκές αγορές. Αν αυτές ήταν οι
εξωτερικές αντιξοότητες, οι εσωτερικές αποδείχθηκαν εξ ίσου σοβαρές. Οι μεγάλες
προσπάθειες «αλυσοποίησης» και ανάπτυξης συνεταιρισμών των παντοπωλών
προσέκρουσαν στην αδυναμία αναπαραγωγής. Η νέα γενεά, με λυμένο το πρόβλημα της
επιβίωσης, ήθελε να σπουδάσει και δεν της άρεσε η έντονη μυρωδιά των τροφίμων που
διατηρείται πάνω στο σώμα, θυμίζοντας τα λόγια που λέει ο παντοπώλης στην κόρη του
στο θεατρικό έργο του Αγγέλου Βλάχου στην Αθήνα του 1865:
«Αὐταίς ἡ σαρδέλαις καὶ ἡ ζυγαριὰ ἔκαμαν σήμερα τὴν πανευγένειά σου νὰ μιλῆς περὶ
διὰ γραμμάτου, τὸ κατάλαβες; καὶ ἂν δὲν φοροῦσεν ο πατέρας σου ἐδῶ καὶ εἴκοσι
χρόνια ποδιὰ λαδωμένη, δὲν θὰ φοροῦσες τοῦ λόγου σου σήμερα ποδιὰ μεταξωτή»55.

54 Α. Χρ. Μαυρομμάτης, Τα παραδοσιακά παντοπωλεία και το συνεταιριστικό τους κίνημα, ιστορική
αναδρομή 1967-1994, Αθήνα, 2008, σποράδην. Το ίδιο σημείο τόνισε με έμφαση και στη συνέντευξη που
μας παραχώρησε.
55

Βλάχος, ό.π., σ. 7.
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ABSTRACT
From bakkal shops to super markets; Changes in the food retail sector in
Greece during the 20th century

This paper presents the structural changes that took place in the development of the food
retail sector in Greece during the 20th century, focusing on the transition from the
traditional grocery shop to the modern -divided in specialized departments- large store,
which applies scientific selling methods.
The origins of the traditional Greek grocery shop are traced back to the Turkish and
Arabian bakkal. To set the background we tried to understand the operation of bakkal shops
in large Ottoman cities. Using as case study the city of Thessaloniki we researched
published and unpublished archival sources, from the15th century to the late 19th.
Although different characteristics are attributed to the term in each source, in general
bakkal shops are depicted as small stores and the bakkal as a petty shopkeeper; he sells
limited quantities of goods, most of which are not produced locally. In the case of
Thessaloniki the number of bakkal shops was kept in fixed ratio with the city’s population.
The first large food store, “that followed American prototypes”, was established in
Athens in the early 1900s. Unlike traditional bakkal shops, it was divided in departments
and sold packaged food in standardized quantities and prices. During the Midwar period a
number of similar stores appeared, some of which used innovative selling methods. The
self service system was first introduced in Athens early in the 1960s whereas the first super
markets were established in the mid 1960s. Overall, however, the large food retail store
grew in Greece at a slow pace until the late 1970s. The entrance of Greece in EU, the
abolition of tariffs, the expansion of private spending, the standardization of Greek
production in combination with advancements in packaging, transportation and, thus,
merchandise distribution, were all favorable conditions -beginning with the 1980s but more
intensively in the 1990s-, for a considerable increase in the number of large food stores,
such as the super markets, and a drastic decrease in the number of traditional grocery shops.
The paper also presents the increase of waged labor in large food stores in contrast to
family labor in traditional groceries. Until the late 1980s only 31 percent of the people who
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worked in food stores were waged workers. The rest were small-owners aided by family
members. However, the ratio was reversed within a decade.
Another important issue is the steps grocers took in view of the threat of their clients
being attracted by the super markets’ appealing selling methods and lower prices. The
grocers either (1) joined forces and established supplying cooperatives, or (2) formed
chains of shops under a single name and a single wholesaler, (3) combined both
aforementioned methods, (4) many re-organized their shops to look like “mini” super
markets and adopted the self-service method of sales. Such actions proved to be efficient,
yet only for a brief time. The grocer - turned - businessman succeeded not only to survive
but also, with his profits, to educate his offsprings. The offsprings, however, were not
willing to pledge themselves in retail commerce and chose less tiring and risky professions.
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Βασιλική Φίλιου - Κωνσταντίνος Κ. Χατζόπουλος
« Η αποκατάσταση των αστών προσφύγων στις Σάπες του νομού Ροδόπης με
βάση το αρχείο της Κοινωνικής Πρόνοιας»

Η αποκατάσταση των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής στην Ελλάδα
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της νεοελληνικής ιστοριογραφίας. Η ως
σήμερα έρευνα μάς έχει δώσει αξιόλογες μελέτες1, αλλά το συγκεκριμένο πρόβλημα
εξακολουθεί να είναι ζητούμενο για ορισμένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, στις
οποίες μάλιστα εγκαταστάθηκε μεγάλος αριθμός προσφύγων. Μία από αυτές τις περιοχές
είναι η Θράκη, στην οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας,
εγκαταστάθηκαν 100.000 περίπου πρόσφυγες2, προερχόμενοι από την τουρκική Θράκη και
από τη Μ. Ασία.
Για το ζήτημα της εγκατάστασης των προσφύγων στη Θράκη έχουμε ως σήμερα δύο
αξιόλογες μελέτες που αμφότερες εκπονήθηκαν ως μεταπτυχιακές διατριβές στα πλαίσια
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.. Η πρώτη αφορά στο νομό Έβρου3,
ενώ η δεύτερη στην περιοχή των Σαπών του νομού Ροδόπης4. Ωστόσο, στη δεύτερη
εργασία μελετάται λεπτομερώς μόνον η αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων, όχι
όμως και η αστική μέσα στην κωμόπολη των Σαπών, επειδή κατά την εκπόνησή της δεν
είχε σταθεί δυνατό να εντοπιστεί αρχειακό υλικό και ασφαλείς πληροφορίες για το
συγκεκριμένο ζήτημα.
Από το 2015 και μετά στα πλαίσια των ερευνών για την εκπόνηση της διδακτορικής
της διατριβής υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Κ. Χατζόπουλου με θέμα
την αποκατάσταση των προσφύγων στο νομό Ροδόπης - τότε περιελάμβανε και τον
σημερινό νομό Ξάνθης – η κα Βασιλική Φίλιου εντόπισε πλούσιο αρχειακό υλικό που
φυλάσσεται στο Αρχείο της Κοινωνικής Πρόνοιας του ν. Ροδόπης. Το υλικό αυτό αφορά
στους αστούς πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν από το 1926 και μετά στους αστικούς
προσφυγικούς συνοικισμούς της Κομοτηνής και των Σαπών. Πρόκειται για τα
κτηματολογικά διαγράμματα των συνοικισμών (Α.Π.Σ.) των περιοχών αυτών, για το
αρχείο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (Α.Τ.Ε.) της περιόδου 1930-1950 και για το
αρχείο της Κοινωνικής Πρόνοιας της περιόδου 1951-1970.
Η μελέτη του παραπάνω αρχειακού υλικού οδήγησε στην επίλυση προβλημάτων που
αφορούν στην αποκατάσταση των αστών προσφύγων, όπως είναι ο αριθμός τους, η
γεωγραφική τους προέλευση, ο τρόπος της αποκατάστασής τους (παραχώρηση οικημάτων,
τύπος οικίας, συνολική έκταση και αξία της οικίας κλπ.) αρχικά από την Επιτροπή

1 Βλ. τη μελέτη του Ευσταθίου Πελαγίδη, Η αποκατάσταση των προσφύγων στη δυτική Μακεδονία,
Θεσσαλονίκη 1994.
2 Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 15-16 Μαΐου
1928, εν Αθήναις εκ του Εθνικού Τυπογραφείου 1929, βλ. τον πίνακα 11, στην ένδειξη «κγ΄». Η Θράκη
σύμφωνα με την απογραφή του 1928 είχε συνολικό πληθυσμό 303.171 κατοίκους, από τους οποίους οι 96.264
ήταν πρόσφυγες.
3 Μαρία Νικολοπούλου, Η αποκατάσταση των προσφύγων στο νομό Έβρου (1922-1935). Στοιχεία για την
κοινωνική και οικονομική τους ένταξη, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης-ΠΜΣ Επιστήμες της
Αγωγής», Αλεξανδρούπολη 2008.
4 Βασιλική Φίλιου, Η προσφυγική εγκατάσταση στο νομό Ροδόπης (1923-1930).Η περιοχή των Σαπών,
Νομική Σχολή-ΠΜΣ «Σπουδές ΝΑ Ευρώπης», Κομοτηνή 2014.
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Αποκαταστάσεως των Προσφύγων (ΕΑΠ) (1926-1930) και, μετά από τη διάλυση της ΕΑΠ
το 1930, από το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
Στην παρούσα λοιπόν ανακοίνωση επιχειρείται η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο
πραγματοποιήθηκε η αποκατάσταση των αστών προσφύγων στην κωμόπολη των Σαπών.
Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε ότι στις απογραφές παρατηρείται μια κάποια
σύγχυση, επειδή χρησιμοποιείται ο όρος «Σάπες», για να δηλωθεί άλλοτε η κωμόπολη,
άλλοτε η «κοινότητα» που περιελάμβανε και ορισμένα χωριά και άλλοτε η «επαρχία»
ή/και η «υποδιοίκησις Σαπών»5.
Η σύμβαση της υποχρεωτικής ανταλλαγής των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας που υπογράφτηκε στη Λωζάννη στις 30/1/1923 όριζε ως ημερομηνία έναρξης
της ανταλλαγής την 1η Μαΐου του 1923. Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, ο κύριος όγκος των
προσφύγων ήρθε στην ελληνική επικράτεια κατά το τελευταίο τρίμηνο του 1922, δηλαδή
πριν από την τυπική εφαρμογή της σύμβασης. Σύμφωνα με την Κοινωνία των Εθνών, ο
αριθμός των προσφύγων σ’ αυτό το διάστημα έφτασε το 1.400.000 άτομα6. Στην πρώτη
απογραφή των προσφύγων που διενήργησε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία τον Απρίλιο
του 1923 καταγράφτηκαν 786.000 ψυχές7, απ’ τις οποίες οι 99.913 βρίσκονταν στη Θράκη
(50.189 στο νομό Ροδόπης και 49.724 στο νομό Έβρου). Σύμφωνα με την ίδια απογραφή,
ο αριθμός των προσφύγων που είχαν εγκατασταθεί στην κωμόπολη των Σαπών
υπολογιζόταν σε 655 πρόσφυγες από τους οποίους οι 315 ήταν άνδρες και οι 340
γυναίκες8.
Τον Ιούνιο του 1923 ο Γενικός Διοικητής της Θράκης Σπύρος Δάσιος συνέταξε
στατιστικό πίνακα των κατοίκων της περιοχής ευθύνης του, στον οποίο εμφαίνεται ο
ακριβής αριθμός των πρώτων προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στη Θράκη9. Σύμφωνα με
τον πίνακα αυτόν, ο συνολικός πληθυσμός της Θράκης τον Ιούνιο του 1923 ήταν 314.235
κάτοικοι, από τους οποίους οι 105.438 ήταν πρόσφυγες. Ειδικότερα, η κωμόπολη των
Σαπών, σύμφωνα με αυτήν την απογραφή, είχε συνολικό πληθυσμό 2.615 κατοίκους, από
5 Το
τμήμα της Θράκης που ενσωματώθηκε στην Ελλάδα χωρίστηκε με νομοθετικό διάταγμα στις
23/11/1923 σε δύο διοικητικές μονάδες, τον νομό Ροδόπης και τον νομό Έβρου. Ωστόσο, το 1925 η επαρχία
των Σαπών προστέθηκε ως τρίτη υποδιοίκηση στο ν. Ροδόπης ( Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αριθ. φύλλου 51/3
Μαρτίου 1925, τεύχος Α΄, σ.1, «Περί συστάσεως υποδιοικήσεως Σαπών»). Η υποδιοίκηση Σαπών το 1925
περιλάμβανε τις κοινότητες Σαπών, Αρριανών, Δοκού, Αρίσβης και Οργάνης με τα γύρω χωριά τους, καθώς
και τα χωριά Στρύμη, Διώνη, Κρωβύλη και Πετρωτά, τα οποία αποσπάστηκαν από την υποδιοίκηση της
Κομοτηνής του ν. Ροδόπης. Σύμφωνα με την απογραφή του 1928, η υποδιοίκηση Σαπών περιλάμβανε τις
κοινότητες Σαπών, Αρίσβης, Αρριανών, Αράτου, Δοκού, Κέχρου, Κρωβύλης, Στρύμης και Συκορράχης.
(Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, ό.π., σ.34). Ειδικότερα, η κοινότητα των Σαπών περιλάμβανε τα χωριά
Αετόλοφος, Σάπες, Αρσάκειο, Βέλκιο, Κασσιτερά, Λύκειο, Πρωτάτο και Χαμηλό (βλ. «Η Θράκη από των
αρχαιοτάτων μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων», στο Λεύκωμα Μακεδονίας Θράκης 1932, Κομοτηνή, σ. 308). Ο
Χρήστος Τσιτσώνης στη μελέτη του με τίτλο «Σάπαι» αναφέρει πως η κοινότητα Σαπών το 1920 περιλάμβανε
επιπλέον δύο χωριά, την Αετοκορυφή και το Τσιφλίκι, τα οποία αργότερα αποσπάστηκαν από την κοινότητα
και εντάχθηκαν στις κοινότητες Λοφαρίου και Αρριανών αντίστοιχα [Θρακική Επετηρίδα 2 (1981)256].
Ωστόσο, από ασφαλείς πηγές γνωρίζουμε ότι το 1935 η Αετοκορυφή προσαρτήθηκε και πάλι στην κοινότητα
Σαπών (βλ. στο Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 46/16 Φεβρουαρίου 1935, τεύχος Α΄, σ. 1, «Περί
αποσπάσεως συνοικισμού Αετοκορυφή εκ της κοινότητος Κρωβύλης και ενώσεως αυτού μετά της κοινότητος
Σαπών»).
6 Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, μτφρ., Φιλοκτήτης και Μαρία Βεϊνόγλου, Αθήνα 1997
(ανατύπωση της πρωτότυπης έκδοσης που έγινε στη Γενεύη το 1926 από την «Κοινωνία των Εθνών»), σ. 23.
7 Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, Απογραφή προσφύγων διενεργηθείσα κατ’ Απρίλιον 1923, Εν Αθήναις 1923
(βλ. τον πίνακα II «Πρόσφυγες κατά Νομούς»).
8 Στο ίδιο, σ. 43.
9 Π. Γεωργαντζής, Προξενικά Αρχεία Θράκης, Ξάνθη 1998, τ. Α΄, σ. 536-545 (βλ. στο παράρτημα τον πίνακα
με τίτλο «Γενική Διοίκησις Θράκης. Πίναξ εμφαίνων τας πόλεις και τα χωρία της Δυτικής Θράκης μετ’ ενδείξεως
του πληθυσμού αυτών και των εγκατασταθέντων εν αυτοίς προσφύγων, Εν Κομοτηνή τη 7η Ιουνίου 1923»).
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τους οποίους οι 705 ήταν πρόσφυγες και οι 1.910 ήταν Οθωμανοί (δηλ. μουσουλμάνοι)10.
Ωστόσο, από άλλες πηγές πληροφορούμαστε πως στην κωμόπολη ζούσαν και Βούλγαροι,
οι οποίοι αποχώρησαν από το 1923 ως το 1925 στα πλαίσια της εκούσιας ανταλλαγής των
πληθυσμών μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, την οποία προέβλεπε η συνθήκη του
Νεϊγύ (27/11/1919)11.
Στην απογραφή του 1928 ο συνολικός αριθμός των κατοίκων της κωμόπολης των
Σαπών ανερχόταν στους 1.868, από τους οποίους οι 373 ήταν πρόσφυγες (196 άνδρες και
177 γυναίκες)12. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν μέσα στις
Σάπες σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, από τους οριστικούς πίνακες διανομής γης της Ε.Α.Π.
που φυλάσσονται στη σημερινή «Διεύθυνση πολιτικής γης» του νομού Ροδόπης
πληροφορούμαστε πως οι αγροτικές προσφυγικές οικογένειες το 1930 ανέρχονταν σε 4613.
Από την άλλη, ο αριθμός των αστικών προσφυγικών οικογενειών, σύμφωνα με το
κτηματολόγιο του Αστικού Προσφυγικού Συνοικισμού των Σαπών, ήταν 4914. Σ’ αυτούς
πρέπει να προσθέσουμε δύο ακόμη οικογένειες που είχαν εγκατασταθεί σε σπίτια της
κωμόπολης τα οποία νοίκιαζαν, οι οποίες κατάφεραν να εγκατασταθούν τελικά με τη
μέθοδο της αυτοστέγασης μόλις το 1970 μετά από απόφαση του Κέντρου Κοινωνικής
Πολιτικής του ν. Ροδόπης για την αστική αποκατάσταση των παλιών προσφύγων των

Στο ίδιο.
Ο Κ. Γέραγας, που χρημάτισε Αναπληρωτής Γενικός Διοικητής Θράκης από το 1920 ως το 1922, στις
Αναμνήσεις εκ Θράκης, 1920-1922 μνημονεύει 134 οικογένειες Βουλγάρων (φωτομηχανική ανατύπωση εκδ.
Μάτι, Κατερίνη 2005, σ. 94). Ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης στη μελέτη του με τίτλο Μετακινήσεις σλαβόφωνων
πληθυσμών 1912-1930. Ο πόλεμος των στατιστικών δημοσίευσε πίνακα από τον οποίο προκύπτει ότι το 1925
έφυγαν από τις Σάπες 91 Βούλγαροι (Αθήνα 2003, σ.155). Ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει πως στη Θράκη
ζούσαν περίπου 24.000 σλαβόφωνοι, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί στη Θράκη κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής
κατοχής (1913-1918), για να επανδρώσουν κυρίως τον κρατικό βουλγαρικό μηχανισμό (στο ίδιο, σ.111).
Σύμφωνα πάντα με τον Ιάκ. Μιχαηλίδη, η μείωση του σλαβόφωνου πληθυσμού της Θράκης οφειλόταν σε δύο
λόγους. Πρώτον, στο μέτρο του εκτοπισμού που εφάρμοσε η Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης κατά το πρώτο
τρίμηνο του 1923, κυρίως στα σλαβόφωνα χωριά των υποδιοικήσεων Σαπών και Αλεξανδρούπολης, οι
κάτοικοι των οποίων θεωρούνταν ύποπτοι για αντεθνικές ενέργειες (στο ίδιο, σ. 113). Και, δεύτερον, στο
πρωτόκολλο της εκούσιας ανταλλαγής των πληθυσμών που προέβλεπε η συνθήκη του Νεϊγύ, το οποίο
εφαρμόστηκε στη Θράκη από τις 26/10/1923, με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν οι περισσότεροι Βούλγαροι
που ζούσαν στην περιοχή (στο ίδιο, σ. 151). Έτσι, ως τα τέλη του 1925 είχε ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό η
αποχώρηση των σλαβόφωνων κατοίκων της Θράκης, αφού 20.000 περίπου άτομα την εγκατέλειψαν (στο ίδιο,
σ. 160). Η διαδικασία της εκούσιας μετανάστευσης από τη Θράκη ολοκληρώθηκε το 1930, όταν αποχώρησαν
και οι τελευταίοι Βούλγαροι (στο ίδιο, σ. 140).
12 Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 15-16 Μαΐου 192., σ.
409.
13 Τα στοιχεία προέρχονται από το Κτηματολόγιο του 1930 της Διεύθυνσης Γεωργίας (σημερινή Διεύθυνση
Πολιτικής Γης που στεγάζεται στο κτίριο της Νομαρχίας Ροδόπης).
14 Αποκεντρωμένη διοίκηση του νομού Ροδόπης {στο εξής ως Α.Δ.Ρ.}, τ. «Κτηματολόγιο Σαπών 4711».
Στο κτηματολόγιο των Σαπών είναι καταχωρημένοι 49 «αρχηγοί» προσφυγικών οικογενειών, οι οποίοι ήταν
δικαιούχοι αστικής αποκατάστασης.
10
11
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Σαπών15. Συνολικά λοιπόν μέσα στην κωμόπολη εγκαταστάθηκαν 97 οικογένειες
προσφύγων, που αντιστοιχούν στους 373 κατοίκους που απεγράφησαν το 192816.
Οι 49 οικογένειες που έχουν καταχωρηθεί στο κτηματολόγιο των Σαπών χωρίζονται
με βάση τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν για την αστική τους αποκατάσταση σε δύο
ομάδες. Στην πρώτη ανήκουν οι 19 αστοί πρόσφυγες που απέκτησαν τα οριστικά
παραχωρητήρια των σπιτιών τους πριν από το 1951. Αυτοί είναι καταχωρημένοι στο
αρχείο της Α.Τ.Ε. Σαπών σε φάκελο που φέρει την επωνυμία «Α.Τ.Ε. Κομοτηνής, Σαπών,
Βορειοθρακών», ο οποίος φυλάσσεται στην αποκεντρωμένη διοίκηση του ν. Ροδόπης. Ο
φάκελος αυτός περιέχει μόνον τα οριστικά παραχωρητήρια των 19 δικαιούχων αστών
προσφύγων, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για τη
γεωγραφική προέλευση τους, την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το χρόνο άφιξής του
στην περιοχή και την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Ωστόσο, με βάση τον αριθμό
των οικογενειών, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι 19 δικαιούχοι αρχηγοί οικογενειών
αντιστοιχούσαν σε 76 περίπου άτομα (19 οικογένειες Χ 4 άτομα ανά οικογένεια).
Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν οι υπόλοιπες 30 αστικές προσφυγικές οικογένειες που
απέκτησαν τα παραχωρητήριά τους μετά από το 1951. Αυτές είναι καταχωρημένες στο
αρχείο της Κοινωνικής Πρόνοιας σε φάκελο με την επωνυμία «Σάπες», ο οποίος
φυλάσσεται στην ίδια υπηρεσία. Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά που
κατέθεσαν οι 30 αστοί δικαιούχοι πρόσφυγες για την αποκατάστασή τους. Μέρος αυτών
των δικαιολογητικών αποτελούσαν και τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης των
δικαιούχων που εξέδιδαν οι δημοτικές αρχές17. Σύμφωνα με τα πιστοποιητικά του δήμου
που σώζονται στο αρχείο της Κοινωνικής Πρόνοιας Σαπών, οι αστοί δικαιούχοι που ήρθαν
στις Σάπες το 1922-1923 ανέρχονταν περίπου σε 120 άτομα (30 οικογένειες Χ 4 άτομα
ανά οικογένεια).
Συνεπώς, με βάση το αρχείο της Κοινωνικής Πρόνοιας και το αντίστοιχο της ΑΤΕ, ο
συνολικός αριθμός των αστών προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην κωμόπολη των
Σαπών το 1922-1923 ήταν περίπου 196.
Σύμφωνα με τους εκλογικούς προσφυγικούς καταλόγους του 192318, οι περισσότεροι
πρόσφυγες που ήρθαν στην τότε επαρχία Σαπών προέρχονταν πρωτίστως από την
ανατολική (σημερινή τουρκική) Θράκη και, δευτερευόντως, από τη Μικρά Ασία και τον

15 Ο τοπογραφικός χάρτης του αστικού προσφυγικού συνοικισμού (Α.Π.Σ.) των Σαπών που φυλάσσεται
στην Α.Δ.Ρ., τ. «Σαπών, Αυτοστεγάσεως Σαπών», σχεδιάστηκε από τον μηχανικό Π. Λίβα και τυπώθηκε το
1929 ύστερα από την έκδοση νομοθετικού διατάγματος στις 15/28 Μαΐου του 1926. Στο χάρτη διακρίνονται
55 οικόπεδα, από τα οποία τα οικόπεδα με αριθμό 50, 51, 52, 53, 54, 55 δημιουργήθηκαν με απόφαση του
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ροδόπης που εκδόθηκε στις 03.08.1970. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι ως
το 1970 εκδικάζονταν υποθέσεις αστικής αποκατάστασης. Με απόφασή του στις 5 Απριλίου του 1969 το
Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του νομού Ροδόπης αναγνώρισε ως «δικαιούχους αστικής αποκαταστάσεως
παλαιών προσφύγων» δύο αστούς πρόσφυγες, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί σε σπίτια της κωμόπολης, τα
οποία νοίκιαζαν, και αποκαταστάθηκαν τελικά το 1970 με τη μέθοδο της αυτοστέγασης (βλ. το έγγραφο με
θέμα «Περί αναγνωρίσεως δικαιούχων αστικής αποκαταστάσεως παλαιών προσφύγων, πόλεων Κομοτηνής και
Σαπών» στο Α.Δ.Ρ., τ. «Σαπών, Αυτοστεγάσεως Σαπών» και το «Πρακτικόν 866» στο Α.Δ.Ρ., τ.
«Κτηματολόγιο Σαπών 4711»). Βλ. επίσης στο «Παράρτημα εγγράφων» της παρούσας τον τοπογραφικό χάρτη
του Α.Π.Σ. των Σαπών και το έγγραφο «Περί αναγνωρίσεως δικαιούχων αστικής αποκαταστάσεως παλαιών
προσφύγων πόλεων Κομοτηνής και Σαπών» (αριθμ. 1 και 2).
16 Αν υπολογίσουμε πως κάθε οικογένεια αποτελείτο από τέσσερα άτομα, το σύνολο των κατοίκων που
προκύπτει (97 Χ 4=388) είναι πολύ κοντά σ’ εκείνο των κατοίκων που απεγράφησαν.
17 Βλ. στο «Παράρτημα εγγράφων», αριθμ. 3.
18 Γ.Α.Κ του νομού Ροδόπης, Πολιτικαί Αποφάσεις του Πρωτοδικείου Ροδόπης(1923), τ. 91 Α/Α1.
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Πόντο19. Ειδικότερα, από τους 30 δικαιούχους αστούς πρόσφυγες που είναι
καταχωρημένοι στο αρχείο της Κοινωνικής Πρόνοιας οι 20 προέρχονταν από την τουρκική
Θράκη (10 από το νομό Καλλιπόλεως, 3 από το νομό Ραιδεστού, 3 από το νομό Σαράντα
Εκκλησιών, 2 από το νομό Αδριανουπόλεως και 2 από το νομό Κωνσταντινουπόλεως), οι
8 από τη Μ. Ασία, 1 από τη Βουλγαρία και 1 ήταν αγνώστου προελεύσεως20.
Κατά το πρώτο χρονικό διάστημα της άφιξης των προσφύγων στην ελληνική
επικράτεια (Οκτώβριος του 1922), ο Γενικός Διοικητής της Θράκης Σπύρος Δάσιος, για
να επιλύσει το πρόβλημα της προσωρινής στέγασής τους, εφάρμοσε το μέτρο των
επιτάξεων μουσουλμανικών οικιών21. Αν και δεν διαθέτουμε ακριβείς πληροφορίες, η
συμβίωση των προσφύγων και των μουσουλμάνων μέσα στο ίδιο σπίτι φαίνεται πως δεν
ήταν αρμονική. Το γεγονός αυτό πιθανώς οφειλόταν και στην αρχιτεκτονική δομή των
μουσουλμανικών οικιών. Η παραδοσιακή μουσουλμανική κατοικία ήταν γνωστή ως
«χαρέμι»22. Επρόκειτο για ένα μονώροφο κτίσμα 2-3 δωματίων, χαμηλοσκεπές, με αυλή,
μικρό στάβλο ή αποθήκη. Τα κτίσματα και η αυλή περιβάλλονταν από υψηλό περίβολο με
μεγάλη εξώπορτα. Στις οικίες των οικονομικά ή κοινωνικά ισχυρών μουσουλμάνων
υπήρχε και ένα ιδιαίτερο οίκημα, ο «μουσαφίρ οντάς», που αποτελούσε τον χώρο
υποδοχής των ξένων23. Ωστόσο, το καλοκαίρι του 1928, οι ελληνικές αρχές υποχρεώθηκαν
να απομακρύνουν τους πρόσφυγες από τα σπίτια αυτά, επειδή οι μουσουλμάνοι ιδιοκτήτες
τους είχαν διαμαρτυρηθεί στην Κοινωνία των Εθνών24.
Η οριστική στέγαση των προσφύγων στις Σάπες, όπως και σ’ ολόκληρη τη Θράκη,
έγινε με δύο τρόπους: Πρώτον, με την παραχώρηση σ’ αυτούς οικιών που εγκατέλειψαν οι
σλαβόφωνοι κάτοικοι που είχαν μεταναστεύσει στη Βουλγαρία25 και, δεύτερον, με την
κατασκευή νέων οικιών.
Δυστυχώς από τις πηγές που έχουμε στη διάθεσή μας δεν προκύπτει ο ακριβής αριθμός
των προσφυγικών οικογενειών που εγκαταστάθηκαν σε οικίες που εγκατέλειψαν οι
σλαβόφωνοι κάτοικοι των Σαπών, οι οποίοι είχαν φύγει είτε στα πλαίσια της ανταλλαγής
Σύμφωνα με τους εκλογικούς προσφυγικούς καταλόγους, στην επαρχία Σαπών εγκαταστάθηκαν 492
άρρενες πρόσφυγες. Από αυτούς οι 264 προέρχονταν από τον νομό Σαράντα Εκκλησιών (118 πρόσφυγες από
την Πέτρα και 46 από τον Σκόπελο της υποδιοίκησης Σαράντα Εκκλησιών, 59 πρόσφυγες από το Στρατηγείο
της υποδιοίκησης Αρκαδιουπόλεως, 38 πρόσφυγες από το Κουμφουλάρ της υποδιοίκησης Αρτίσκου, 3
πρόσφυγες από την Βιζύη της υποδιοίκησης Βιζύης, 104 πρόσφυγες από τα Μάλγαρα της υποδιοίκησης
Μαλγάρων, 33 πρόσφυγες από το νομό Καλλιπόλεως (24 από την Κεσσάνη, 4 από την Βάρθη και 5 πρόσφυγες
από το Βεγενδίκ της υποδιοίκησης Κεσσάνης), 11 πρόσφυγες από διάφορα μέρη της τουρκικής Θράκης, 53
πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και 27 πρόσφυγες από τον Πόντο.
20 Α.Δ.Ρ., αρχείο Κοινωνικής Πρόνοιας, τ., «Σάπες».
21 Σ. Γουδελής, « Η αποκατάσταση των προσφύγων γενικά και ειδικά στο Νομό Ροδόπης», Θρακική
Επετηρίδα 5(1984)345. Για το ζήτημα των απαλλοτριώσεων και των επιτάξεων βλ. επίσης στο έργο του Π.
Γιαννακούρου, Αγροτική Νομοθεσία μετά διατάξεων Προσφυγικής Νομοθεσίας, Αθήνα 1984, σ. 161 (άρθρο
140, παράγραφος 3α). Για το ζήτημα των επιτάξεων στις κατοικημένες μουσουλμανικές οικίες, βλ. στη Joelle
Dalegre, La Thrace Grecque. Populations et territoire, Paris 1977, σ. 101-104. Συγκεκριμένα, η συγγραφέας
αναφέρει πως οι μουσουλμάνοι της Θράκης διαμαρτυρήθηκαν έντονα για τις επιτάξεις. Η Κοινωνία των Εθνών
αποφάσισε να ερευνήσει το θέμα των επιτάξεων ακινήτων που ανήκαν σε μουσουλμάνους με τη σύσταση
ειδικής επιτροπής. Η επιτροπή υπέβαλε στις 17 Δεκεμβρίου 1928 αναλυτική αναφορά, από την οποία
προκύπτει ότι το 1923 είχαν επιταχθεί 127 τζαμιά και σχολεία, 8.243 αγροτικά τεμάχια και 667 στάβλοι που
ανήκαν σε μουσουλμάνους. Από το καλοκαίρι του 1923 και μετά δεν έγινε καμιά νέα επίταξη, ενώ, σύμφωνα
με την ίδια αναφορά, είχαν εκκενωθεί σταδιακά τα κατεχόμενα από τους πρόσφυγες δωμάτια των
μουσουλμανικών οικιών, με αποτέλεσμα η αναγκαστική συμβίωση να τερματιστεί επίσημα το 1928.
22 Χ. Τσιτσώνης, ό.π., σ. 267. Βλ. στο «Παράρτημα εικόνων», αριθμ. 2.
23 Στο ίδιο.
24 J. Dalegre, ό.π,. σ. 101-104.
25 Βλ. στο «Παράρτημα εγγράφων», αριθμ. 5.
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των πληθυσμών, είτε εξαιτίας των εκτοπισμών26. Ωστόσο, αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο
αριθμός των Βουλγάρων που μετανάστευσαν από την κωμόπολη των Σαπών το 1925 ήταν
91, μπορούμε να υποθέσουμε πως τα σπίτια που εγκατέλειψαν δεν πρέπει να ξεπερνούσαν
τα 25.
Από την άλλη μεριά, από τις πηγές που έχουμε στη διάθεσή μας προκύπτει ότι οι
περισσότεροι πρόσφυγες κατασκεύασαν κατά το χρονικό διάστημα 1922-192627
ιδιόκτητες οικίες. Οι οικίες αυτές ανήκαν τυπολογικά στην παραδοσιακή βαλκανική
αρχιτεκτονική, χαρακτηριστικό γνώρισμα της οποίας ήταν η ισόγεια πλατυμέτωπη
πλινθόκτιστη ή λιθόκτιστη οικία με δίρρηχτη ή τετράρριχτη στέγη28. Σε μεταγενέστερο
στάδιο η οικία αυτή απέκτησε όροφο και το κλιμακοστάσιο τοποθετήθηκε στον
ημιυπαίθριο χώρο, στο πλάι της οικίας, σχηματίζοντας έτσι τον τύπο των «αρχοντικών»
οικιών29. Δυστυχώς, οι περισσότερες οικίες αυτού του τύπου κατεδαφίστηκαν μετά από το
1970 στα πλαίσια της ανοικοδόμησης.
Ωστόσο, από το 1926 και μετά για την κατασκευή των αγροτικών και αστικών
προσφυγικών οικιών στις Σάπες και στην Κομοτηνή εφαρμόστηκε ο δομικός κανονισμός
της Ε.Α.Π. του αρχιτεκτονικού τύπου «monobloc»30. Η οικία αυτού του τύπου
αποτελούνταν από 4 δωμάτια για τη στέγαση μίας οικογενείας ή από 8 δωμάτια για τη
στέγαση δύο οικογενειών31 και κατασκευαζόταν με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας32. Στη
δεύτερη περίπτωση υπήρχε κοινή αυλόπορτα και κοινός διάδρομος που οδηγούσε σε ενιαίο
αύλειο χώρο. Αργότερα οι εσωτερικοί χώροι περιορίστηκαν σε «δύο δωμάτια, με χωλ και
μαγειρείο»33. Στην περίπτωση της αγροτικής αποκατάστασης, το οίκημα περιλάμβανε
εκτός από την οικία, σιτοβολώνα ή στάβλο34. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτήν, προβλεπόταν
η ανέγερση της οικίας από τον ίδιο τον πρόσφυγα, ο οποίος ενισχυόταν για τον σκοπό
αυτόν οικονομικά αρχικά από την Ε.Α.Π. και μετά από τη διάλυσή της το 1930 από το
Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Η επίβλεψη της οικοδόμησης γινόταν από κρατικές
τεχνικές υπηρεσίες35. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων οικιών σώζονται ως σήμερα
στην περιοχή «Ρέμβη» της Κομοτηνής36.
Ο αστικός προσφυγικός συνοικισμός των Σαπών κατασκευάστηκε από την
Επιτροπή Αποκαταστάσεως των Προσφύγων στην περιοχή που βρίσκεται σήμερα βόρεια

26 Για το ζήτημα των εκτοπισμών, αλλά και για το ζήτημα της εκούσιας ανταλλαγής των πληθυσμών έγινε
λόγος παραπάνω (βλ. στη σ. 3 και σημείωση αριθμ. 11).
27 Χ. Τσιτσώνης, ό.π., σ.270.
28 Κ. Κατσιμίγας, «Η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία των αγροτικών οικισμών του Νομού Ροδόπης», Θρακική
Επετηρίδα 5(1984)259.
29 Στο ίδιο. Μία τέτοια οικία (και μάλιστα ανακαινισμένη πρόσφατα) εντόπισα μετά από επιτόπια έρευνα
στις Σάπες (βλ. «Παράρτημα εικόνων», αριθμ. 1).
30 Η εγκατάσταση των προσφύγων, σ. 68. Βλ. στο «Παράρτημα εικόνων», αριθμ. 3.
31Στο ίδιο.
32«Αυτοστέγασις είναι η τη επιβλέψει των τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας ή
άλλων δημοσίων υπηρεσιών, οριζομένων υπό του Υπουργείου και επ’ ευθύνη του οικονομικώς ενισχυομένου,
ανέγερσις οικοδομής συμφώνως προς το εγκρινόμενον υπό του Συμβουλίου Προνοίας και Στεγάσεως, τύπον
κατοικίας» (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αριθμός φύλλου 27/9 Φεβρουαρίου 1953, τεύχος Α΄, άρθρον 26, παρ.
1)
33 Στο ίδιο. Οι ίδιες πληροφορίες επιβεβαιώνονται και από τα οριστικά παραχωρητήρια του αρχείου
Κοινωνικής Πρόνοιας της Κομοτηνής τα οποία αφορούν σε οικίες του αστικού προσφυγικού συνοικισμού
Ρέμβης- Σταθμού.
34 Η εγκατάσταση των προσφύγων, σ. 68.
35 Εφημερίς της Κυβερνήσεως, ό.π.
36 Βλ. στο «Παράρτημα εικόνων», αριθμ.. 4.
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του Δημαρχείου και νότια του δημοτικού πάρκου37. Σύμφωνα με το κτηματολόγιο,
περιελάμβανε 49 σπίτια στα οποία εγκαταστάθηκαν από το 1926 και μετά 49 πρόσφυγες
δικαιούχοι αστικής αποκατάστασης38. Στον κάθε πρόσφυγα αναλογούσε «οικόπεδο»
συνολικής επιφάνειας 400 περίπου τετραγωνικών μέτρων39 και αξίας 90 περίπου αγγλικών
λιρών40. Κάθε οικόπεδο περιλάμβανε την οικία («monobloc») και ένα βοηθητικό
ημιυπαίθριο χώρο για τη δημιουργία λαχανόκηπων ή αποθηκευτικών χώρων41.
Από την «Κατάσταση των παραδοθέντων πινάκων της ΕΑΠ»42 προκύπτει ότι το 1929
ο αστικός προσφυγικός συνοικισμός των Σαπών περιλάμβανε 48 οικίες και 10 οικόπεδα.
Για τις 30 οικίες είχαν εκδοθεί «παραχωρητήρια», ενώ οι υπόλοιπες 18 ήταν «οικήματα
κατεχόμενα νομίμω τίτλω»43. Σύμφωνα με την ίδια κατάσταση, δεν υπήρχαν «οικήματα
κατεχόμενα αυθαιρέτως παρά δικαιούχων ή παρά μη δικαιούχων», ούτε «παραχωρηθέντες
χώροι δια κοινωφελείς σκοπούς». Τέλος, σε υποσημείωση της ίδιας κατάστασης
αναφέρεται πως τα οικόπεδα του αστικού προσφυγικού συνοικισμού των Σαπών προήλθαν
«εκ της εν τω Συνοικισμώ τούτω υφισταμένης ακαλύπτου απαλλοτριώσεως εκτάσεως
3.050 τετραγ. μέτρων (αριθμ. Κτηματολογίου 4711) ήτις δύναται να διαχωρισθή εις
ισάριθμα των ανωτέρω οικόπεδα»44.
Από τις αιτήσεις που συμπλήρωναν οι δικαιούχοι αστικής αποκατάστασης πρόσφυγες
45
, φαίνεται πως αυτοί στεγάστηκαν με τις οικογένειές τους είτε σε «οικήματα» είτε σε

37 Χ. Τσιτσώνης, ό.π., σ. 265. Ο συγγραφέας αναφέρει πως η εγκατάσταση των προσφύγων έγινε σε «νέα
οικήματα που κατεσκευάσθησαν πέριξ της παλαιάς κωμοπόλεως στην περιοχή του Δημαρχείου» και πως η
κωμόπολη με αυτόν τον τρόπο «εκτείνεται εις πλάτος». Μετά από επιτόπια έρευνα στην περιοχή διαπιστώσαμε
πως οι οικίες του ΑΠΣ των Σαπών κατασκευάστηκαν πράγματι στην περιοχή που βρίσκεται σήμερα βόρεια
του Δημαρχείου και νότια του δημοτικού πάρκου.
38«Αστική αποκατάστασις νοείται η επί πωλήσει παραχώρησις ενός οικήματος ή ενός καταστήματος ή ενός
οικοπέδου προς αυτοστέγασιν ή η επί μισθώσει ή δωρεάν παραχώρησις της χρήσεως αυτών των ακινήτων»
(Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αριθμός φύλλου 274/28 Ιουλίου 1938, τεύχος Α΄, άρθρον 2, παρ. 1).
39«Οίκημα νοείται αυτοτελής κατοικία, είτε μεμονωμένη είτε εν πολυκατοικία, εξ ενός ή πλειοτέρων
δωματίων, μετά μαγειρείου και λοιπών δευτερευόντων χώρων, ως ορίζονται εις τα οικεία κτηματολογικά
διαγράμματα ή εκτιμητικούς πίνακας» (Στο ίδιο, άρθρον 2, παρ. 2):
40 Α.Δ.Ρ., τ. «Κτηματολόγιο Σαπών 4711».
41 Α.Δ.Ρ., Αρχείο Κοινωνικής Πρόνοιας, τ. 1ος οριστικά παραχωρητήρια «Ρέμβης- Σταθμού».
42 Α.Δ.Ρ., τ. «Οικόπεδα προς αποκατάστασιν προσφύγων. Παραχώρησις οικοπέδων τελωνείου» (βλ. το
έγγραφο «Κατάστασις εμφαίνουσα τους αστικούς προσφυγικούς συνοικισμούς»). Η κατάσταση προκύπτει από
το κτηματολογικό διάγραμμα του 1929 (4711/15-6-1929) και υπογράφτηκε στις 3/11/1960 από τον Χ. Λίβα,
διευθυντή τότε του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του ν. Ροδόπης (βλ. στο «Παράρτημα Εγγράφων», αριθμ.
6).
43 Στο ίδιο.
44 Στο ίδιο, υποσημείωση 3.
45 Α.Δ.Ρ., αρχείο Κοινωνικής Πρόνοιας, τ., «Σάπες». Βλ. επίσης στο Εφημερίς της Κυβερνήσεως αριθμός
φύλλου 274/28 Ιουλίου 1938, τεύχος Α΄, άρθρον 6. Οι αιτήσεις αυτές, μαζί με άλλα δικαιολογητικά που
υπέβαλλαν οι πρόσφυγες για την αστική τους αποκατάσταση, φυλάσσονταν στον ατομικό φάκελο του κάθε
πρόσφυγα. Όσον αφορά στα δικαιολογητικά, αυτά ήταν η υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκατάστασης, στην
οποία δηλώνονταν προσωπικές πληροφορίες του δικαιούχου πρόσφυγα και των μελών της οικογενείας του, το
πιστοποιητικό της δημοτικής ή της κοινοτικής αρχής σχετικά με τον τόπο καταγωγής και το χρόνο απογραφής
του πρόσφυγα, το πιστοποιητικό ακτημοσύνης εκδιδόμενο από τον «μεταγροφύλακα» της περιφέρειας και,
τέλος, το γραμμάτιο καταθέσεως στην Α.Τ.Ε.. Τα παραπάνω δικαιολογητικά παρέμειναν ίδια και μετά το 1951,
όταν η αρμοδιότητα για την αστική αποκατάσταση πέρασε στο Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας (βλ. Εφημερίς
της Κυβερνήσεως, αριθμός φύλλου 164/5 Ιουνίου 1951, τεύχος Α΄, άρθρον 1). Το μόνο δικαιολογητικό που δεν
υποβαλλόταν πλέον ήταν το πιστοποιητικό ακτημοσύνης (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αριθμός φύλλου 27/9
Φεβρουαρίου 1953, τεύχος Α΄, άρθρον 4, παρ. 3. Βλ. την αίτηση στο «Παράρτημα εγγράφων», αριθμ. 4.
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«παραπήγματα»46. Μάλιστα στην αίτησή τους οι πρόσφυγες δήλωναν, αν η οικία ή το
παράπηγμα ήταν «ιδιόκτητον» ή του «δημοσίου» ή «επ’ ενοικίω»47.
Σύμφωνα λοιπόν με το αρχείο της Κοινωνικής Πρόνοιας Σαπών, από τους 30
συνολικά δικαιούχους, οι 16 «αρχηγοί» προσφυγικών οικογενειών στο τέλος της δεκαετίας
του 1920 διέμεναν σε «δημόσιες οικίες», οι 2 σε «ιδιόκτητες», οι 7 σε «δημόσιες οικίες»
που «παρεχωρήθησαν από την τέως ΕΑΠ» από το 1926 και μετά, οι 2 έμεναν σε οικίες που
τους παραχωρήθηκαν το 1926 με τη μορφή «δωρεάς» από την ΕΑΠ και, τέλος, 3
«αρχηγοί» κατοικούσαν σε ενοικιασμένες οικίες48. Για τους 19 δικαιούχους πρόσφυγες
που περιλαμβάνονται στο αρχείο της Α.Τ.Ε. Σαπών δεν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες,
καθώς στον ατομικό φάκελο του κάθε αστού δικαιούχου πρόσφυγα, όπως ανέφερα
παραπάνω, υπάρχει μόνον το οριστικό παραχωρητήριο.
Συμπερασματικά, από τη μελέτη του αρχειακού υλικού που εντοπίσαμε
στην ΑΤΕ των Σαπών και στην Κοινωνική Πρόνοια του ν. Ροδόπης προκύπτει
ότι μέσα στην κωμόπολη των Σαπών εγκαταστάθηκαν συνολικά 46 αγροτικές
και 51 αστικές οικογένειες προσφύγων, οι οποίοι προέρχονταν κατά κύριο
λόγο από την ανατολική (σημερινή τουρκική) Θράκη και, δευτερευόντως,
από τη Μ. Ασία και τον Πόντο. Ειδικότερα, για τη στέγαση των αστών
προσφύγων δημιουργήθηκε νέος συνοικισμός που βρίσκεται στην ανατολική
πλευρά της κωμόπολης. Τα σπίτια που κατασκευάστηκαν εκεί χτίστηκαν με
τη μέθοδο της αυτεπιστασίας και με βάση τους κανόνες της ΕΑΠ. Από το
σύνολο των 49 αστικών οικογενειών για τις οποίες εντοπίσαμε αρχειακό
υλικό οι 19 απέκτησαν τα οριστικά παραχωρητήρια των οικιών τους πριν
από το 1951, ενώ οι υπόλοιπες 30 μετά από αυτήν την χρονιά. Τέλος, δύο
οικογένειες
στεγάστηκαν
αρχικά
σε
ενοικιαζόμενες
οικίες,
για
να
αποκτήσουν τελικά δικές τους μόλις το 1970. Από το διαθέσιμο αρχειακό
υλικό δεν προκύπτουν δυστυχώς πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση
προσφύγων στις οικίες που εγκατέλειψαν οι Βούλγαροι που εγκατέλειψαν
τις
Σάπες
στα
πλαίσια
της
εθελούσιας
ανταλλαγής
πληθυσμών
Ελλάδας-Βουλγαρίας με βάση την συνθήκη του Νεϊγύ του 1919.

Α.Δ.Ρ., αρχείο Κοινωνικής Πρόνοιας, τ. «Σάπες».
Στο ίδιο.
48 Στο ίδιο.
46
47
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“The rehabilitation of the urban refugees in Sapes of Rodopi region
according to the Social Welfare files”.
Summary
The restoration of the Asia Minor Greek refugees in Greece is one of the most
important issues of Modern Greek historiography. The research to date has given us
valuable studies, but this problem is still looking for some regions of the Greek territory,
in which even installed a large number of refugees. One of these areas is to Thrace, where,
according to the information available to us, settled about 100,000 refugees, coming from
Turkish Thrace and from Asia Minor.
This paper attempts to describe the manner of installation of the refugees who arrived
in the small town of Sapes in Rodopi prefecture in October-December 1922. All
information related to the study of this issue identified in the Administration Authority of
Rodopi prefecture, where the Agricultural Bank of Greece (1930-1950) and the Social
Welfare (1951-1970) archives were found.
The study of these archival materials resulted in solving problems related to the
rehabilitation of about 380 urban refugees, such as their geographical origins, the way of
rehabilitation (concession buildings, house type, total area and the value of the house, etc.)
originally from Rehabilitation Commission of Refugees (1926-1930) and, after its
dissolution in 1930, the Greek Ministry of Social Welfare.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:
1.Ο τοπογραφικός χάρτης των Σαπών.
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2.Το έγγραφο «περί αστικής αποκαταστάσεως δικαιούχων παλαιών προσφύγων,
πόλεων Κομοτηνής και Σαπών».
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3.Αρχείο Κοινωνικής Πρόνοιας Σαπών. «Πιστοποιητικό Δημοτικής Καταστάσεως».
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4. Αρχείο Κοινωνικής Πρόνοιας Σαπών. «Υπεύθυνος Δήλωσις Αστικής
Αποκαταστάσεως Πρόσφυγος».
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5. «Πρωτόκολλον εκτιμήσεως και παραδόσεως» βουλγαρικής κατοικίας στο χωριό
Κασσιτερά των Σαπών.
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6. Αποκεντρωμένη διοίκηση Ροδόπης, τ. « Οικόπεδα προς αποκατάστασιν
προσφύγων. Παραχώρηση οικοπέδων τελωνείου», το έγγραφο «Κατάστασις
εμφαίνουσα τους αστικούς προσφυγικούς συνοικισμούς».
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Β. Παράρτημα Εικόνων.
1. Τύπος ανακαινισμένης βαλκανικής κατοικίας με σκάλα.
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2.Ο μουσουλμανικός τύπος κατοικίας, το «Χαρέμι».
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3. Ο δομικός τύπος «monobloc». Η κατοικία βρίσκεται στις Σάπες και
πρόκειται για μια από τις ελάχιστες προσφυγικές κατοικίες που διασώζονται ως
σήμερα στην αρχική τους μορφή.

108

Βασιλική Φίλιου – Κωνσταντίνος Κ. Χατζόπουλος

4.Προσφυγική κατοικία, που διασώζεται ως σήμερα στην περιοχή της Ρέμβης (οδός
Σαμακοβίου).
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5.Ανακαινισμένες προσφυγικές κατοικίες επί του κεντρικού δρόμου των Σαπών,
που συνδέονται μεταξύ τους με κοινό διάδρομο που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο.
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Η «μυστική» δράση των πατριωτικών οργανώσεων που εργάστηκαν
υπέρ της Κρήτης, τον 19ο αιώνα:
η περίπτωση της Κεντρικής Επιτροπής του 1866.
Πρόλογος
Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει περιληπτικά το ιστορικό
πλαίσιο, μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε η «μυστική» δράση των πατριωτικών
οργανώσεων, οι οποίες πρωτοστάτησαν την περίοδο του 19ου αιώνα, υπέρ της Κρήτης.
Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί η περίπτωση μιας τέτοιας οργάνωσης, της Κεντρικής
Επιτροπής του 1866, η οποία αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα οργάνωσης,
που ενώ διέθετε όλα τα μέσα για να συνδράμει τον κρητικό αγώνα, όχι μόνο δεν
έδρασε μυστικά προς αυτόν τον σκοπό, αλλά διατηρούσε έντονες, παρασκηνιακές
επαφές με τις ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά, χωρίς να ευνοείται ουσιαστικά η
κρητική υπόθεση. Ακόμη, η συγκεκριμένη οργάνωση αποπροσανατόλισε τους
επαναστάτες και δημιούργησε δυσχέρειες σε όλα τα επίπεδα, όπως θα φανεί
παρακάτω. Παρουσιάζει ενδιαφέρον αφενός η εξελικτική της πορεία και αφετέρου το
κατά πόσον ενίσχυσε ή εμπόδισε τελικά με τις ενέργειες της τους αλυτρωτικούς
αγώνες. Επιπροσθέτως, η περίπτωσή της αντικατοπτρίζει την συνολική εικόνα
δράσης και όλων των λοιπών σωματείων, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η υπάρχουσα βιβλιογραφία, καλύπτει εκτενώς μόνο τις
πιο δημοφιλείς οργανώσεις, παραμερίζοντας τους τοπικούς συλλόγους, αλλά και τις
τοπικές οργανώσεις του εξωτερικού, οι οποίοι εν τέλει είναι αυτοί που ενίσχυσαν
ουσιαστικά τους Κρήτες. Οι δραστηριότητες των συλλόγων αυτών, οι προσπάθειες
των μελών τους, η δράση των ομογενών και φυσικά οι αγώνες των Κρητών κατάφεραν
να οδηγήσουν την Κρήτη στην αυτονομία το 1898 (καθεστώς Κρητικής Πολιτείας).
Ακολούθως μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους το 1913, όταν ευνόησε και η διεθνής
συγκυρία, επιτεύχθηκε η οριστική ένωση με την Ελλάδα, αφενός χάρη στις
προσπάθειες του ελληνικού κράτους και αφετέρου χάρη στις αδιάκοπες κινήσεις των
οργανώσεων. Ακόμη, πρέπει να σημειωθεί ότι η βιβλιογραφία που έχουμε στη διάθεσή
μας μέχρι και σήμερα, έχει την τάση να κινείται ευνοϊκά υπέρ των Κρητών και σε
περιπτώσεις που δεν ενδείκνυνται, διότι οι ερευνητές που ασχολούνται με την ιστορία
της Κρήτης έχουν ως επί το πλείστον καταγωγή από το νησί και πολλές φορές, αν όχι
όλες, κρίνουν υποκειμενικά και με έντονο πατριωτισμό τα γεγονότα.
Βασική αρχειακή πηγή της ανακοίνωσης αυτής, αποτέλεσε η συστηματική έρευνα
στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης στα Χανιά (ΙΑΚ), όπου μελετήθηκαν πολυάριθμοι
αρχειακοί φάκελλοι, μεταξύ των οποίων και αυτός της Κεντρικής Επιτροπής του 1866.
Επιπροσθέτως, αναπόσπαστο κομμάτι αποτελούν η εκτενής βιβλιογραφία, οι
εφημερίδες της εποχής, μονογραφίες και εγκυκλοπαίδειες. Επίσης, μελετήθηκαν τα
Πρακτικά των συνεδριάσεων της Κεντρικής Επιτροπής του 1877, (η οποία αποτελεί
στην ουσία την εξέλιξη της Κεντρικής Επιτροπής του 1866). Τα πρακτικά βρίσκονται
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στο Αρχείο του Μακεδονομάχου, Τσόντου Βάρδα, στο Κέντρο Τεκμηρίωσης του
Μακεδονικού Αγώνα, στη Θεσσαλονίκη.

Εισαγωγή
Ολόκληρο τον 19ο αιώνα, στα πλαίσια της εφαρμογής της αλυτρωτικής πολιτικής
υπέρ των υπόδουλων, ελληνικών πληθυσμών, έδρασαν οι «μυστικές» πατριωτικές
εταιρείες, τροφοδοτούμενες άμεσα από το όραμα της Μεγάλης Ιδέας. 1 Με το όρο
«μυστικές» πατριωτικές οργανώσεις εννοούνται τα σωματεία, τα οποία είχαν
«μυστικούς» σκοπούς και πρωτοστάτησαν στην πολιτική σκηνή του διαμορφωμένου,
ελληνικού βασιλείου. Επιπρόσθετα, καλλιέργησαν την ιδέα των πολεμικών
προετοιμασιών, που στόχο είχαν την πραγματοποίηση μιας ενεργητικότερης πολιτικής
υπέρ των υποδούλων2. Τέτοιες εταιρείες υπήρξαν διαχρονικά αν και οι πληροφορίες
γι’αυτές είναι πενιχρές, ακριβώς επειδή τα μέλη τους τηρούσαν όρκους σιωπής, βάσει
του καταστατικού τους. Οι στόχοι των σωματείων μεταλλάσονταν ανάλογα με τις
εξελίξεις. Για παράδειγμα, κάποιες εταιρείες πέρα από τις αλυτρωτικές επιδιώξεις,
έκρυβαν και αντικαθεστωτικούς σκοπούς, επειδή ήταν άμεσα επηρεασμένες από
φιλορθόδοξους κύκλους. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η περίοδος, που πυροδότησε
το φαινόμενο της ίδρυσης τέτοιων εταιρειών από φιλορωσικούς κύκλους, ήταν η
περίοδος του Όθωνα στην Ελλάδα, επειδή ακριβώς ο ίδιος ήταν μη ορθόδοξος,
βασιλιάς και Βαυαρός. Το φαινόμενο της εμφάνισης των «μυστικών» οργανώσεων
είναι γνωστό συνοπτικά με την ονομασία πολιτική της ενεργείας3.
Οι «μυστικές» εταιρείες υιοθετούσαν το οργανωτικό μοντέλο της Φιλικής
Εταιρείας (μύηση - όρκος - μέλη) και στην ουσία βασικά ζητούμενά τους, όπως
αποδεικνύεται, ήταν η άμεση επέμβαση τους στα εσωτερικά ζητήματα του κράτους
και η απόκτηση πολιτικών συμφερόντων, θέματα που κάλυπταν κάτω από το μανδύα
της προβαλλόμενης ενθνικοαπελευθερωτικής δράσης. Οι εταιρείες έστελναν
1 Έλλη Σκοπετέα, Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα (1830-1880), Αθήνα 1988, σ. 249-360. Το
εθνικό πρόγραμμα των Ελλήνων, η Μεγάλη Ιδέα, εκπονήθηκε από τον Ιωάννη Κωλέττη, ως εθνική
ιδεολογία αρχικά, η οποία εξελίχθηκε σε κρατική ιδεολογία και έκτοτε σηματοδότησε την ύπαρξη του
μοντέλου των «μυστικών» οργανώσεων. Η Μεγάλη Ιδέα έκανε λόγο για απελευθέρωση των υπόδουλων
περιοχών, των αλύτρωτων αδελφών και ένταξη όλων σε ένα ενωμένο ελληνικό κράτος. Ο Κωλέττης
εισήγαγε την ιδέα της ενότητας των αυτοχθόνων με τους ετερόχθονες, ώστε να διευρυνθεί η ελληνική
επικράτεια. ∙ Κ. Θ. Δημαράς, Ελληνικός Ρωμαντισμός, Αθήνα 1982, σ. 361. Οι τρεις μορφές που καθόριζαν
την Μεγάλη Ιδέα, όπως διακρίνονται στην αγόρευση του Ιωάννη Κωλέττη στη Βουλή, τον Ιούνιο του 1844
είναι: α) ο πόθος για πραγματοποίηση του ενιαίου της ελληνικής φυλής, β) η ιστορική διαπίστωση του
ενιαίου αυτού και γ) η μεταλαμπάδευση των φώτων.
2 Ν. Λούβαρις, «Μυστικαί Εταιρείαι», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια (στο εξής ΜΕΕ), τ. 17 [Πυρσός]
Αθήνα, σ. 903.
3 Στ. Παπαγεωργίου, Από το γένος στο έθνος, η θεμελίωση του Ελληνικού κράτους 1821-1862, Αθήνα 2005,
σ. 84. Την περίοδο του 19ου αιώνα, εμφανίστηκε η ιδέα της εθνικής αποκατάστασης των λαών. Την
περίοδο εκείνη ήταν σύνηθες το φαινόμενο να δρουν εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα και να
δημιουργούνται «μυστικές», συνωμοτικές οργανώσεις με εθνικούς στόχους. ∙ Ι. Πετρόπουλος, Πολιτική
και συγκρότηση κράτους στο Ελληνικό Βασίλειο (1833-1843), τ. 2 Αθήνα 1986, σ. 635.
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αποστόλους κατά το πρότυπο της Φιλικής Εταιρείας, η οποία είχε διαρθρωθεί πάνω
στον καμβά του ευρωπαϊκού, συνωμοτικού εταιρισμού και οι απόστολοί της
περιόδευαν σε πόλεις και χωριά αλύτρωτων περιοχών, καθώς και σε κέντρα
ελληνισμού της διασποράς ώστε να μεταδώσουν την σπίθα της επανάστασης και να
μυήσουν τα επίδοξα μέλη, ορκίζοντάς τα στο Ευαγγέλιο4. Επίσης, οι εταιρείες
διέθεταν σφραγίδα-έμβλημα και καταστατικό με τα εγγεγραμμένα μέλη τους.
Όλες οι εταιρείες και οι οργανώσεις που δημιουργήθηκαν αυτό το διάστημα,
προωθούσαν το εναλασσόμενο όραμα της Μεγάλης Ιδέας, είτε με διπλωματικά μέσα,
είτε με τη διενέργεια εξεγέρσεων και επαναστάσεων5. Στην ουσία, οι εταιρείες αυτές
προπαγάνδιζαν για πολεμική προετοιμασία, δηλαδή συγκέντρωναν χρήματα και
εθελοντές, έτσι ώστε μια μετέπειτα εξέγερση να μπορούσε να στεφθεί με επιτυχία.
Στην περίπτωση της Κρήτης, ο πόθος των Κρητών ήταν να αποτελέσουν μέρος του
ελληνικού κράτους και να επιτευχθεί η ένωση του νησιού με την υπόλοιπη Ελλάδα.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου διεξήχθησαν επαναστατικές ενέργειες, κινήσεις
και δραστηριότητες από τις «μυστικές» οργανώσεις που ιδρύονταν κατά καιρούς στο
εσωτερικό του νησιού, στον υπόλοιπο κορμό του ελληνικού κράτους αλλά και στο
εξωτερικό, καθόλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα.
Μετά την ψήφιση του συντάγματος του 1864, οπότε καθιερώθηκε η αρχή του
συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, οι εταιρείες πολλαπλασιάστηκαν και το
φαινόμενο είναι γνωστό ως συλλογομανία6. Στο τιμόνι της καθοδήγησης τέτοιων
εταιρειών, τέθηκαν επιφανείς άνδρες του δημόσιου βίου, άνθρωποι με κύρος, ώστε να
μπορούν να επηρεάζουν την κοινή γνώμη. Ο φαινομενικός στόχος της δράσης όλων
των οργανώσεων ήταν η εθνική ολοκλήρωση του κράτους και τα ιστορικά δίκαια των
επιμέρους περιοχών, αποτελέσαν το κατεξοχήν ιδεολογικό υπόβαθρο, στο οποίο
στηρίχθηκαν οι αλυτρωτικοί αγώνες των Κρητών αλλά και των υπόλοιπων Ελλήνων7.
Το Κρητικό Ζήτημα αποτελούσε μέρος του Ανατολικού Ζητήματος, και ως επιθυμητή
λύση οι Κρήτες επιδίωκαν την επίτευξη της ένωσης με την Ελλάδα και μόνο προς
αυτόν τον σκοπό δραστηριοποιούνταν. Άλλωστε, ο κρητικός λαός είχε ταυτίσει
εννοιολογικά την ένωση με την ελευθερία, μην διαχωρίζοντας τις δύο έννοιες και
οποιαδήποτε άλλη μορφή καθεστώτος δεν ήταν αποδεκτή.
Οι πατριωτικές οργανώσεις και οι εθνικές εταιρείες που έδρασαν όλη αυτή την
περίοδο εξέφραζαν την λαϊκή βούληση, ήταν φορείς του δημόσιου λόγου και
αποδείχθηκαν στο τέλος «παραρτήματα» των ελληνικών κυβερνήσεων. Επειδή
ακριβώς οι κυβερνήσεις διατηρούσαν φαινομενικά ουδέτερη στάση, οι πατριωτικές
εστίες μετατράπηκαν γρήγορα σε εκφραστές των ριζοσπαστικών κινήσεων,
προωθώντας τις επιθυμίες του λαού. Αποτέλεσαν το κοινό μυστικό όλων και δρούσαν
στην ουσία με την ανοχή της νόμιμης κυβέρνησης, όπως θα αποδειχθεί και παρακάτω8.
Η συνεχής αδράνεια των ελληνικών κυβερνήσεων στην αρχή, σε φλέγοντα ζητήματα,
4 Π. Κρητικός, «Φιλική Εταιρεία και Τεκτονισμός: Συμβολή των εις τον απελευθερωτικόν αγώνα του Έθνους
», Παρνασσός, τεύχος Ζ ' Αθήνα 1965, σ. 107-134.
5 Ε. Σκοπετέα, Πρότυπο Βασίλειο, σ. 269.
6 Αυτόθι, σ. 135.
7 I. Ilchev, Έχει δίκιο η πατρίδα μου; Θεσσαλονίκη 2011, σ. 434 ∙ Στ. Παπαγεωργίου, Από το γένος στο έθνος,
σ. 420.
8 Ι. Κολιόπουλος, Ιστορία της Ελλάδος από το 1800, τ. 2 Θεσσαλονίκη 2000, σ. 146. Οι σύλλογοι αυτοί
ενθάρρυναν το άτομο στην παρέμβασή του, στο κοινωνικό γίγνεσθαι μέσα από συλλογικές συμπεριφορές
που προϋπέθεταν συνειδητή ενεργοποίηση και κοινωνική συνοχή. Το άτομο εξιδανικευόταν και
εργαζόταν εθελοντικά για το κοινό πνεύμα της προόδου, ακόμα και σε αντίξοες συνθήκες.
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όπως ήταν το Κρητικό Ζήτημα, κινητοποίησε την οργάνωση των «μυστικών»
εταιρειών, οι οποίες πριν από το 1870 ήταν απλά ανεκτές αλλά αργότερα, με
αποκορύφωμα την Εθνική Εταιρεία του 1897 έπαιρναν πρωτοβουλίες που δεν
επιτρέπονταν να πάρουν οι Έλληνες πολιτικοί, συχνά εν γνώσει και στήριξη των
ελληνικών κυβερνήσεων. Στα τέλη του 19ου αιώνα, οι ελληνικές κυβερνήσεις ενώ
πλέον επιθυμούσαν να δραστηριοποιηθούν αναπτύσσοντας αλυτρωτική δράση,
απουσίαζαν εντελώς από την ελληνική πολιτική σκηνή εξαιτίας των διεθνών
συγκυριών και στο τιμόνι βρέθηκαν οι εταιρείες, οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν το
γεγονός προς οφελός τους. Αποτελούν εξαίρεση κάποια σωματεία μικρής εμβέλειας
αλλά και τοπικοί σύλλογοι, οι οποίοι είχαν ως στόχο μόνο την παροχή βοήθειας στους
επαναστάτες, χωρίς να αναλώνονται σε παιγνίδια εξουσίας.
Οι πολιτικές ηγεσίες ανεπίσημα υποστήριζαν και υπέθαλπαν τις κινήσεις των
«μυστικών» εταιρειών, ώστε να υπάρχει δράση αλλά να μην αναλαμβάνεται ευθύνη
επί της ουσίας από μέρους τους. Η φαινομενικά παρασκηνιακή δράση των
οργανώσεων εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της εκάστοτε κυβέρνησης. Στην ουσία η
μη ξεκάθαρη στάση πολλές φορές των επίσημων εκπροσώπων του κράτους οδήγησε
τους Έλληνες πατριώτες να αναλάβουν δράση συντονίζοντας τις επαναστατικές
ενέργειες και οργανώνοντας τα πατριωτικά σωματεία. Η παραπάνω πολιτική
ουσιαστικά εξυπηρέτησε και τις δύο πλευρές. Οι μεν ελληνικές κυβερνήσεις
αδρανούσαν και αποποιούνταν τις ευθύνες τους, εφόσον δρούσαν άλλοι γι’ αυτές και
οι δε οργανώσεις αποκτούσαν την εικόνα του ήρωα στα μάτια των ελληνικών
πληθυσμών, ενώ ταυτόχρονα αποκόμιζαν πολιτικά και οικονομικά οφέλη. Αυτή την
πολιτική ακολούθησε και η Κεντρική Επιτροπή του 1866.

Η Κεντρική υπέρ των Κρητών Επιτροπή του 1866, στην Αθήνα
Η επανάσταση του 1866-1869 αποτελώντας έμπνευση, πυροδότησε την ίδρυση
διάφορων πατριωτικών οργανώσεων, αφενός από εξόριστους Κρητικούς, και
αφετέρου από τους υπόλοιπους Έλληνες, αλλά και από τους ομογενείς, οι οποίοι
ήθελαν να συνδράμουν τον αγώνα ηθικά, υλικά και οικονομικά. Την περίοδο της
επανάστασης παρατηρήθηκε έντονα η ίδρυση «μυστικών» εταιρειών, ένα φαινόμενο
που διατηρήθηκε σε έξαρση μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, λόγω της διεύρυνσης του
Κρητικού Ζητήματος αλλά και λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος από την αθηναϊκή
αλλά και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, οι οποίες έδειχαν υπερβάλλοντα ζήλο στο να
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συνδράμουν την κρητική υπόθεση9. Συγκεκριμένα, η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη
προσέφερε οικονομική, υλική και ηθική στήριξη στις οργανώσεις, για να υλοποιήσουν
τα σχέδιά τους. Υπάρχουν παραδείγματα συλλόγων του εξωτερικού, αλλά και
μεμονωμένων ευρωπαίων, που συνέδραμαν τις εταιρείες σημαντικά. Οι κινήσεις όλων
των εταιρειών στόχο είχαν, αρχικά τουλάχιστον, την συγκέντρωση χρημάτων,
τροφίμων και πολεμοφοδίων. Στα πλαίσια επίτευξης των παραπάνω στόχων, ιδρύθηκε
η πιο διαδεδομένη «μυστική» οργάνωση, η Κεντρική υπέρ των Κρητών Επιτροπή ή
Κεντρική Επιτροπή, η οποία διηύθυνε όλες τις «μυστικές» εταιρείες της εποχής. Σε
αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι η ελληνική κυβέρνηση την περίοδο της
ίδρυσής της επιτροπής φαινόταν δέσμια της καταστάσεως, που είχαν δημιουργήσει οι
πατριωτικές επιτροπές στην Κρήτη και στην Αθήνα και την οδηγούσαν σε άμεση ρήξη
με την Πύλη, χωρίς μάλιστα την βέβαιη υποστήριξη μιας Μεγάλης Δύναμης.
Στα τέλη του Ιουλίου του 1866 μετά από προσπάθειες των Μάρκου Ρενιέρη,
Αλέξανδρου Κουμουνδούρου, Σπύρου Δενδρινού και άλλων επιφανών ανδρών
ιδρύθηκε στην Αθήνα, στο σπίτι του πρώτου, η 23μελής στην αρχή και έπειτα 7μελής,
Κεντρική επιτροπή. Ο αριθμός των μελών μειώθηκε στην πορεία, ώστε να είναι πιο
ευέλικτη και να δρα πιο γρήγορα, όπως ισχυριζόταν η ίδια. Από την αρχή της
εμφάνισής της όμως, διακατεχόταν από άκρατο συυντηρητισμό και συγκεντρωτισμό.
Η Κεντρική Επιτροπή απαρτιζόταν από τους Μάρκο Ρενιέρη, Λέων Μελά, Δημήτριο
Μαυροκορδάτο, Ιωάννη Σκαλτσούνη10, Χρήστο Χριστόπουλο, Γεώργιο Σκουζέ και
Ανδρέα Παπαδάκη. Εξέδωσε την πρώτη της προκήρυξη στις 29 Ιουλίου του 1866.
Ψυχή της Κεντρικής Επιτροπής ήταν ο κρητικής καταγωγής, διαπρεπής νομομαθής,
φιλόλογος και ακάματος αγωνιστής της Εθνικής Ιδέας Μάρκος Ρενιέρης, διοικητής
αργότερα (1869) της Εθνικής Τράπεζας11. Η Εταιρεία έλαβε στην πορεία την ευρέως
γνωστή ονομασία Κεντρική Επιτροπή, διότι καταρτίστηκαν παραρτήματα αυτής, που
ήταν άμεσα εξαρτώμενα από την ίδια. Από την αρχή της εμφάνισής της,
χαρακτηρίστηκε από πολλούς κομματική, διότι συσπειρώθηκε ως επί το πλείστον από
Κουμουνδουρικούς. Ο Κουμουνδούρος προέβη στην σύσταση της οργάνωσης, ώστε
να διατηρεί έναν μυστικό βραχίονα, που να προωθεί την ένωση με την Ελλάδα και να
βρίσκεται ταυτόχρονα σε επαφή με την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Η οργάνωση
με την ισχύ που διέθετε, φρόντιζε να προωθεί τα πολιτικά σχέδια του Κουμουνδούρου
και γι’αυτό τον λόγο έλαβε κατηγορίες από πολιτικούς του αντιπάλους. Συγκεκριμένα
κατηγόρηθηκε ότι συστάθηκε από τη «φάρα» των Κουμουνδουρικών και
9 Στ. Ξανθουδίδης, Επίτομος Ιστορία της Κρήτης από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς,
Αθήνα 1981, σ. 145 ∙ Γ. Ασπρέας, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος 1821-1921, τ. 2 Αθήνα 19221930, σ. 140-141.
10 Ι. Σκαλτσούνης, Απομνημονεύματα αναφερόμενα εις την Αναγγένησιν της Κρήτης, Χανιά 1900, σ. 9-14.
Ο Ι. Σκαλτσούνης παραθέτει από τη δική του οπτική γωνία τα γεγονότα της Κρήτης, δίνοντα επιπρόσθετο
φως με τη σειρά του στην κρητική ιστορία. Ο Σκαλτσούνης διαχρονικά τασσόταν υπέρ της αυτονομίας της
Κρήτης, με τον όρο όμως ότι το επόμενο στάδιο θα ήταν η ένωση με την Ελλάδα. Την περίοδο του 1866
κάνει λόγο για αδαμάντινη αντοχή των Κρητών σε μία μακρά, αδιάλειπη, αιματηρή και γιγαντιαία πάλη.
11 Ιωάννα Διαμαντούρου, «Το Ελληνικό Κράτος από το 1862 έως το 1881. Η Κρητική Επανάσταση του
1866-1869», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, [Εκδοτική Αθηνών], Αθήνα 1970-2000, σ. 253-277. Ο
συντονιστής της επιτροπής απεβίωσε 8 Απριλίου 1897 χωρίς να προλάβει να βιώσει τα αποτελέσματα της
δράσης του και την εν μέρει λύτρωση της ιδιαίτερης πατρίδας του. Ο Μάρκος Ρενιέρης συνεργαζόταν με
τον Κουμουνδούρο και διατηρούσε αλληλογραφία και με άλλους πολιτικούς της εποχής, όπως τον
Χαρίλαο Τρικούπη και τον Παύλο Καλλιγά. Επίσης, είχε επαφές με γαριβαλδινούς κύκλους αλλά και με το
Φιλελληνικό Σύλλογο του Παρισιού. Με τη δράση του αυτή, συνέβαλε σημαντικά στο να καταστεί το κλίμα
της Ευρώπης ιδιαίτερα ευνοϊκό υπέρ των Κρητών.
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αποκαλέστηκε ως σφηκοφωλιάν κομματικήν.
Η Κεντρική Επιτροπή πήρε κατά διαστήματα και την επωνυμία, Επιτροπή Πολέμου,
διότι προωθούσε με κάθε μέσο την ένωση με την Ελλάδα12. Για την ακρίβεια αυτό
ήταν το σύνθημά της και χαρακτηριστικά πρέσβευε έντονα την ένωση της Κρήτης με
την Ελλάδα καθώς και την ενίσχυση της ορθοδοξίας. Με την παραπάνω πολιτική
γινόταν πιο αρεστή και δημοφιλής στους επανάστατες, ενώ ταυτόχρονα με αυτόν τον
τρόπο απέκρυπτε την κατά καιρούς αλαζονική της συμπεριφορά. Επρόκειτο για μια
πατριωτική οργάνωση η οποία αντιπροσώπευε μεγάλο μέρος του κρητικού λαού και
γι’αυτό το λόγο ανέπτυξε πολύ γρήγορα δράση13. Η οργάνωση αυτή ανέλαβε το
δύσκολο έργο της συλλογής των χρημάτων μέσω της διεξαγωγής εράνων για την
ενίσχυση του κρητικού αγώνα, στα πλαίσια πραγμάτωσης της Μεγάλης Ιδέας. Η
Κεντρική Επιτροπή είχε ορίσει οι συνδρομές υπέρ των Κρητών να γίνονται στην οικία
του Ανδρεά Φ. Παπαδάκη, Ευριπίδου 66 και ώρα 9-11 π.μ.14. Η σφραγίδα της
Επιτροπής ήταν στρογγυλή και απεικόνιζε ένα σταυρό που κοσμούνταν με ένα
στεφάνι που ήταν φτιαγμένο από κόμπους και περιμετρικά αναφερόταν η ονομασία
της. Η Κεντρική Επιτροπή έστελνε εφόδια, φάρμακα, τρόφιμα και πυρομαχικά στην
Κρήτη μέσω των πλοίων της και μέσω του πλοιάρχου Σουρμελή15.
Η Κεντρική Επιτροπή αποτέλεσε τον εγκέφαλο του κρητικού αγώνα του 1866,
αναπτύσσοντας μεγάλη δράση σε όλη τη διάρκεια της μεγάλης Κρητικής
Επανάστασης και ειδικά μετά την ήττα στην περιοχή του Βαφέ, της επαρχίας
Αποκορώνου, όπου ενίσχυσε τον αγώνα με τις αποστολές πολεμοφοδίων και
εθελοντών. Επίσης, ομογενείς πρόσφεραν εισφορές στα ταμεία της, στην Αθήνα, υπέρ
του κρητικού αγώνα. Σώματα εθελοντικά από Κρητικούς και άλλους Έλληνες
ενίσχυσαν και στήριξαν την επανάσταση, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη και η Κεντρική
Επιτροπή σε συνεργασία με την αντίστοιχη που ιδρύθηκε στην Σύρο έστελνε τακτικά
το Πανελλήνιον γεμάτο πολεμοφόδια και τρόφιμα σε διάφορα σημεία της Κρήτης, με

12 Αλ. Τσιριντάνης, Η Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία της εν Κρήτη Εθνικής Επαναστάσεως 18661869, τ. 1 Αθήνα 1950-1951, σ. 307-311.
13 Γ. Φιλάρετος, Ξενοκρατία και Βασιλεία εν Ελλάδι 1821-1897, Αθήνα 1977, σ. 197.
14 Αιών, 1 Αυγούστου 1866.
15 Β. Κυριαζόπουλος, «Αι επαναστάσεις των Κρητών 1866 και 1878 και ο πλοίαρχος Νικόλαος Σουρμελής»,
Κρητικά Χρονικά τεύχος 24 1972 σ. 7-64. Ο πλοίαρχος Σουρμελής επιβραβευόταν συχνά από την Κεντρική
Επιτροπή του 1866 για την άψογη εκτέλεση των καθηκόντων του, μέσω των πλοίων και ειδικά της
Ενώσεως. Ο πλοίαρχος αποτέλεσε έναν ατρόμητο ναυτικό, ο οποίος έσπασε τον οθωμανικό αποκλεισμό
42 φορές, με τα πλοία Κρήτη, Ένωσις και Πανελλήνιον, χωρίς να υποστεί ουδεμία ζημία. Μέσω των
μεταφορών αυτών επιβίωναν οι φτωχοί της Κρήτης και γι’αυτό στα μάτια των κατοίκων, ο Σουρμελής
καθώς και η ίδια η Κεντρική Επιτροπή του 1866 κατείχαν από την αρχή, την εικόνα του ήρωα. Ο Νικόλαος
Ζαφειρίου Σουρμελής γεννήθηκε στη Μύκονο και πέθανε εκεί το 1898 λησμονημένος από το ελληνικό
κράτος αφού δεν έλαβε καμιά τιμητική διάκριση για την αξιοθαύμαστη δράση του. Είναι γνωστός και με
το όνομα Καπτά-Νικόλας. Κατείχε την ναυτική τέχνη και την περίοδο του Κριμαϊκού Πολέμου σε ηλικία 24
ετών είχε τη θέση του πλοηγού στη ναυαρχίδα του γαλλικού στόλου. Το 1865 ανέλαβε υπηρεσία
πλοιάρχου στα σκάφη της ατμοπλοϊκής εταιρείας της Σύρου. Διεξήγαξε 19 ταξίδια με το πλοίο Ένωσις και
6 με το Κρήτη κατά την επανάσταση του 1867-1868 και 17 ταξίδια με το Πανελλήνιον το 1878 γι’αυτό ο
Χόβαρτ πασάς τον μάχονταν με μένος και χαρακτήριζε τα πλοία αυτά «πειρατικά». Αποκορύφωμα του
μένους στάθηκε η ναυμαχία της Ενώσεως στο λιμάνι της Σύρου μεταξύ Σουρμελή και Χόβαρτ, όπως
περιγράφει ο πλοίαρχος Σουρμελής στα δυο του σωζόμενα ημερολόγια. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 1866 ο
Μουσταφά κήρυξε τον αποκλεισμό της Κρήτης βρίσκοντας σύμφωνη και την ελληνική κυβέρνηση.
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στόχο τον πλήρη εφοδιασμό και τη συντήρηση των αγωνιζομένων16. Έτσι,
αναζωπυρώθηκε η επικράτηση της Κρητικής Επανάστασης το 1868 και από
επανάσταση για την ανεξαρτησία μόνο της Κρήτης, μετατράπηκε σε εθνική
επανάσταση, για τα εθνικά ιδανικά του Έθνους, λαμβάνοντας τον τίτλο, Ελληνική εν
Κρήτη Επανάστασις.
Ακριβώς την ίδια περίοδο χρονολογείται στη Σύρο, ως παράρτημα της Κεντρικής
Επιτροπής, η ίδρυση της Ειδικής επί των Αποστολών Επιτροπής και συγκεκριμένα στις
3 Αυγούστου του 1866. Η Επιτροπή της Σύρου, όπως ήταν ευρέως γνωστή συστάθηκε
και αυτή για την ενίσχυση του κρητικού αγώνα σε όπλα, εθελοντές και χρήματα, που
μεταφέρονταν στο νησί, μέσω των πλοίων της ελληνικής ακτοπλοΐας. Ψυχή της
Επιτροπής αυτής ήταν ο Μίνως Μπογιατζόγλου. Το εγχείρημά του τελευταίου
διευκολυνόταν άμεσα από την ύπαρξη του λιμανιού αλλά και από την ύπαρξη του
Πυροτεχνουργείου στο νησί της Σύρου. Η Επιτροπή της Σύρου αποτέλεσε ένα είδος
διαμεσολαβητή και γι’ αυτό τον λόγο έλαβε τον τίτλο επί των αποστολών.
Η Επιτροπή της Σύρου βρισκόταν σε στενή συνεργασία με την Κεντρική Επιτροπή
της Αθήνας και ήταν υπεύθυνη για τις αποστολές των όπλων και των πολεμοφοδίων
στην Κρήτη17. Από έγγραφα της εποχής αποδεικνύεται ότι η Επιτροπή της Αθήνας
στάθηκε ασυνεπής πολλές φορές στο έργο της, αφήνοντας την Επιτροπή της Σύρου
μονίμως εκτεθειμένη18. Και ενώ η τελευταία είχε συσταθεί με τις κατάλληλες
προϋποθέσεις, ώστε να εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της, εν τέλει λειτούργησε
με αταξία και ανωμαλία, προκαλώντας τα παράπονα των Κρητών και την διάψευση
των προσδοκιών τους. Στα αρχειακά έγγραφα γίνεται λόγος πολλές φορές ότι ενώ η
Κεντρική Επιτροπή λάμβανε χρηματικά ποσά προς διανομή, οι αποθήκες της Σύρου
παρέμεναν κενές και δεν μπορούσε να επανδρωθεί η Ένωσις19.
Η Επιτροπή της Σύρου συχνά έστελνε επιστολές στην Κεντρική Επιτροπή
καταγράφοντας τα παράπονά της. Από τη συνεχιζόμενη αλληλογραφία των δύο
πλευρών εξάγεται το συμπέρασμα ότι η Κεντρική Επιτροπή καθυστερούσε να στείλει
χρήματα στην Επιτροπή της Σύρου και δεν ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της20. Η
Επιτροπή της Σύρου είχε πληροφορήσει τον αγωνιστή, Χατζημιχάλη Γιάνναρη για την
κατάσταση και επισήμανε ότι όχι μόνο η Κεντρική έδειξε αδιαφορία σε ότι
υποσχέθηκε, αλλά από ένα σημείο και έπειτα δεν απαντούσε καθόλου στην
αλληλογραφία. Δεν ήταν λίγες οι φορές που η Επιτροπή της Σύρου στέρευε από
χρήματα και προέβαινε σε εκκλήσεις προς την Κεντρική Επιτροπή, οι οποίες δεν είχαν
καμία ανταπόκριση. Από ένα σημείο και έπειτα η πρώτη έχασε το θάρρος της να
απευθύνεται στην Επιτροπή των Αθηνών και απέστειλε αναφορά στον Κουμουνδούρο,
ο οποίος ήλεγχε πλήρως τις κινήσεις της οργάνωσης, με στόχο την συμμόρφωση της
δεύτερης21.
Το συντονιστικό ρόλο για την οργάνωση του Κρητικού Αγώνα είχαν η Κεντρική
16 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης [στο εξής ΙΑΚ], Αρχείο Κεντρικής Επιτροπής, αριθμ. Εγγράφου 39/4/82 α. Το
Πανελλήνιον βέβαια είχε μικρή χωρητικότητα και σχετικά μικρή ταχύτητα, γι’αυτό ο Ρενιέρης ανέλαβε
πρωτοβουλίες για την ανεύρεση κάποιου άλλου πλοίου.
17 Π. Κριάρης, Ιστορία της Κρήτης. Νέα από των αρχαιοτάτων μέχρι των καθ’ημάς χρόνων, τ. 3 Αθήνα 1930,
σ. 169-170 ∙ Ι. Μουρέλλος, Ιστορία της Κρήτης, τ. 2 Ηράκλειο 1950 σ. 1053.
18 Β Ψιλάκης, Ιστορία της Κρήτης από των αρχαιοτάτων μέχρι των καθ’ημάς χρόνων, τ. 4, Αθήνα, 18991909, σ. 2472.
19 ΙΑΚ, Αρχείο Κεντρικής Επιτροπής, αριθμ. Εγγράφου 98.
20 ΙΑΚ, Αρχείο Χατζή Μιχάλη Γιάνναρη, Έγγραφο χωρίς αριθμό.
21 Αυτόθι..
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Επιτροπή στην Αθήνα και η αντίστοιχη της Σύρου, οι οποίες διοχέτευαν χρήματα,
εφόδια και εθελοντές στο νησί σπάζοντας τον αποκλεισμό των Οθωμανών.
Παρόλαυτά, η Κεντρική Επιτροπή είχε ιδρύσει διάφορα παραρτήματα και σε άλλες
περιοχές και προετοίμαζε μελλοντικές εκστρατείες22. Η Κεντρική Επιτροπή μέσω των
παραρτημάτων της, αλλά και μέσω των οικονομικών επιτροπών, πραγματοποίησε
αρχικά την διανομή των συνεισφορών και των βοηθημάτων στους αδύναμους
πρόσφυγες καθώς και την στρατολόγηση των εθελοντών23. Βρισκόταν σε επαφή και
με άλλες «μυστικές» οργανώσεις, αν και δεν επεδίωκε ανοιχτά συνεργασίες. Αυτό το
γεγονός αποτέλεσε και ένα από τα πιο βασικά της μειονεκτήματα. Οι Κρητικοί του
Ναυπλίου για παράδειγμα, είχαν αναλάβει την πρωτοβουλία ίδρυσης ενός
παραρτήματος της Κεντρικής Επιτροπής με πρόεδρο τον τελευταίο αρμοστή της
Κρήτης, Νικόλαο Ρενιέρη, ανιψιό του Μάρκου Ρενιέρη24. Εκτός του συλλόγου στο
Ναύπλιο και άλλοι μικρότεροι σύλλογοι ή δρούσαν αυτόνομα ή συντόνιζαν τις
κινήσεις τους σύμφωνα με την Κεντρική Επιτροπή. Αυτό φαινόταν στην αρχή
απαραίτητο ειδικά για συλλόγους τοπικού χαρακτήρα που είχαν στενούς δεσμούς με
τις επαρχίες. Άλλωστε, ήδη από τις 16/28 Αυγούστου του 1839 καταγράφονται
διάφορες τοπικές νεοσχηματιζόμενες οργανώσεις, οι οποίες απηύθυναν στις Μεγάλες
Δυνάμεις υπομνήματα, μέσω των οποίων ζητούσαν βοήθεια και στόχευαν στην
απελευθέρωση και την ένωση με την Ελλάδα25.
Η Κεντρική Επιτροπή ίδρυσε επιπλέον τοπικές επιτροπές για την προετοιμασία των
μελλοντικών της εξεγέρσεων και προς αυτόν τον σκοπό συστάθηκε η Μακεδονική, η
Ηπειρωτική και η Κρητική αντίστοιχα. Δημιουργήθηκαν και άλλες υποεπιτροπές στην
Κέρκυρα, στην Σκιάθο, στην Λάρισα, στην Πάτρα και στα Ιωάννινα. Επιτροπές
δρούσαν και στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στην Ρωσία, στην Αγγλία, στην Γαλλία,
στην Ρουμανία και όπου ζούσαν Έλληνες. Από αλληλογραφία της Κεντρικής
Επιτροπής προς τη Γενική Συνέλευση των Κρητών, πιστοποιούνται οι ευγενείς
συνεισφορές Ρώσων, Αμερικανών και Γάλλων πολιτών26. Είναι χαρακτηριστικό ότι
ίδρυσε παραρτήματα στην Κωνσταντινούπολη, στο Λονδίνο, στο Μάντσεστερ και στο
22 Λένα Διβάνη, Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας 1830-1947, Αθήνα 2000, σ. 271. Με πρωτοβουλία
της Κεντρικής Επιτροπής του 1866 στάλθηκαν στρατεύματα στα βόρεια σύνορα της Κρήτης και επικεφαλής
αυτών ήταν οι Σκαρλάτος Σούτσος, Κωνσταντίνος Σιμολένσκη και ο Σπυρομήλιος. Επίσης, τον Μάιο του
1866 πραγματοποιήθηκε εξέγερση στη Μακεδονία με πρωτοβουλία του Λεωνίδα Βούλγαρη και του
Καπετάν Γεωργάκη, πίσω από την οποία κρυβόταν η δράση της Κεντρικής Επιτροπής του 1866.
23 Β. Ψιλάκης, Ιστορία της Κρήτης, τ. 4, σ. 2180.
24 Ι. Μουρέλλος, Ιστορία της Κρήτης, τ. 2, σ. 897 ∙ Π. Κριάρης, Ιστορία της Κρήτης, τ. 3, σ. 170. Υπόλοιπα
μέλη διετέλεσαν οι Αρχιμανδρίτης Μισαήλ Αποστολίδης, Εμμανουήλ και Σπύρος Αντωνιάδης, Αριστείδης
Χαιρέτης, Εμμανουήλ Μανιτάκης, Ηρακλειώτης Αυγερινός, Ανδρέας Αναγνωστάκης, Στυλιανός Κόμνος,
Λέων Μελάς, Ανδρέας Παπαδάκης, Χαράλαμπος Ζυμβρακάκης, Βασίλειος Σαπουντζάκης, Νικόλαος
Δεικτάκης, Γεώργιος Νικολούδης, Νικόλαος Βερναδάκης, Ιωάννης Σκαλτσούνης, Κωνσταντίνος
Λομβάρδος, Δημήτριος Μαυροκορδάτος και Εμμανουήλ Βιβυλάκης, καθώς και άλλοι επιφανείς Κρήτες
οπλαρχηγοί και μη Κρήτες όπως ο Χίλλ, ο Φίνλευ, ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, ο Θεόδωρος Βαλλιάνος και
ο γιατρός Ιωάννης Βούρος
25 Επ. Κυριακίδης, Ιστορία του Σύγχρονου Ελληνισμού από της ιδρύσεως του βασιλείου της Ελλάδος μέχρι
των ημερών μας 1832-1892, τ. 1 Αθήνα 1972 σ. 440. Κατά την περίοδο της δράσης της Κεντρικής Επιτροπής
του 1866, συστάθηκαν σώματα για την απελευθέρωση της Κρήτης στην περιοχή Μίνωα, παροικία των
Κρητών στο Ναύπλιο. Επίσης, ο Εμμανουήλ Δεικτάκης, εύπορος Κρης, επάνδρωσε σώμα με δικές του
δαπάνες που αναχώρησε από το λιμάνι του Πειραιά, υπό τις οδηγίες του ιδίου καθώς και των αδελφών
Πατερόπουλων και Λαμπρινίδου. Τέλος, πληροφορίες κάνουν λόγο για τρίτο σώμα που καταρτίστηκε από
Λάκωνες και από τους Αλέξανδρο Κουμουνδούρο, Χάλη, Δεληγιαννάκη, Χαιρέτη και Κουμή.
26 ΙΑΚ, Αρχείο Κεντρικής Επιτροπής, αριθμ. Εγγράφου 39/4/82 α.
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Λίβερπουλ.
Η Κεντρική Επιτροπή του 1866 αποτέλεσε την πιο διαδεδομένη εταιρεία, που στην
ουσία δεν ενεργούσε καθόλου μυστικά αλλά αντιθέτως δρούσε κάτω από τα βλέμματα
των ελληνικών κυβερνήσεων. Θεωρητικά είχε ανεπίσημη δράση αλλά πρακτικά
δρούσε με τις ευλογίες των κυβερνήσεων, οι οποίες αρχικά δεν ήθελαν να
αναμειγνύονται σε θέματα αλυτρωτισμού και αργότερα αδρανούσαν αναγκαστικά,
αφού ήταν δέσμιες της διεθνούς συγκυρίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές φορές
εξαιτίας των στενών επαφών που διατηρούσε, υπήρξε έρμαιο των παθών των
πολιτικών ανδρών της χώρας. Πιστοποιούνται οι επαφές που διατηρούσε με την
ελληνική κυβέρνηση, μέσα από καταγεγραμμένη, ιδιαίτερη συνάντηση που είχε ο
Μάρκος Ρενιέρης με τον Υπουργό των Εξωτερικών, Επαμεινώνδα Δεληγιώργη.
Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι στη θέση του Υπουργού των στρατιωτικών τότε τέθηκε
ο κρητικός Χαράλαμπος Ζυμβρακάκης, για να μπορεί να ελέγχει άμεσα τις εξελίξεις27.
Οι ελληνικές κυβερνήσεις δέχονταν τη λειτουργία των «παρακρατικών» αυτών
επιτροπών καλύπτοντας τη δράση τους και ενισχύοντας το έργο τους οικονομικά, όταν
συμφωνούσαν ή διακόπτοντας την οικονομική ενίσχυση, όταν διαφωνούσαν.
Η ελληνική κυβέρνηση έσπευδε επίσημα να διαψεύδει οποιαδήποτε εμπλοκή της
και να καταδικάζει κάθε ένοπλη κίνηση των Κρητών, ενώ στην ουσία στήριζε τα
διαβήματα τους28. Οι εταιρείες ήταν ο αφανής ήρωας των επαναστατικών κινήσεων.
Ό,τι δεν τολμούσε και δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων να πράξει η κάθε κυβέρνηση,
το ανέθετε στις εταιρείες και έτσι δεν αναλάμβανε καμιά ευθύνη η ίδια. Η εταιρεία
ήταν αυτή που αναλάμβανε την ευθύνη και κάπως έτσι ασκούνταν ανεπίσημα η
αλυτρωτική πολιτική ολόκληρο τον 19ο αιώνα. Οι Εταιρείες έπρατταν εν κρυπτώ και
είχαν έντονο ανταγωνισμό μεταξύ τους, διότι η καθεμιά επεδίωκε να αποκτήσει
μεγαλύτερο ρεύμα δημοτικότητας από την άλλη29. Πολλές φορές με τη συμπεριφορά
τους δυσχέραιναν όλο και περισσότερο το έργο των κυβερνήσεων και προκαλούσαν
αναστάτωση. Ειδικότερα η Κεντρική Επιτροπή του 1866 ήταν ανταγωνιστική απέναντι
στα υπόλοιπα σωματεία, μην επιδιώκοντας συνεργασίες.
Όσον αφορά τα πολιτικά πρόσωπα της εποχής, κάλυπταν τη δράση των
κυβερνήσεων και αποποιούνταν οποιαδήποτε επαφή μαζί τους. Για παράδειγμα, η
κυβέρνηση Βούλγαρη-Δεληγιώργη (1866), ήταν λιγότερο διστακτική ως προς το
Κρητικό Ζήτημα παρόλο που ο Δημήτριος Βούλγαρης ήταν οπαδός της βρετανικής
πολιτικής. Ο τελευταίος άφηνε την κυβέρνηση να ρυμουλκείται από την κοινή γνώμη,
επειδή φοβόταν το κόστος που θα είχε μια τυχόν προσπάθειά του να συγκρατήσει την
κυβέρνηση και τον λαό στην οδό της συναινέσεως. Στην κυβέρνηση αυτή Υπουργός
Εξωτερικών ήταν ο Δεληγιώργης και στο αξίωμα του Υπουργού Στρατιωτικών ήταν ο
κρητικός Χαράλαμπος Ζυμβρακάκης, οι οποίοι βρίσκονταν σε στενή επαφή με τις
πατριωτικές επιτροπές30. Με την στάση τους επηρέασαν την πολιτική της ελληνικής
κυβέρνησης και την κατέστησαν πιο ευνοϊκή υπέρ του Κρητικού Ζητήματος.
Επισήμως οι ελληνικές κυβερνήσεις τηρούσαν διαχρονικά ουδέτερη στάση και
χαρακτηρίζονταν από επιφυλακτικότητα, αλλά στην ουσία τα μέλη τους βρίσκονταν
σε φιλική επαφή και με τους Κρήτες αλλά και με την Κεντρική Επιτροπή που έδρευε
27 Ι. Μαμαλάκης, Ο αγώνας του 1866-1869 για την ένωση της Κρήτης, τ. 2, Θεσσαλονίκη 1942-1947, σ. 3031.
28 Ιακ. Μιχαηλίδης, Μικρή Περήφανη Πατρίδα: ο κόσμος των Ελλήνων διπλωματικών και προξενικών
υπαλλήλων στα Βαλκάνια και την καθ’ημάς Ανατολή 1830-1853, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 213.
29 Ι. Κολιόπουλος, Ιστορία της Ελλάδος, τ. 2, σ. 150.
30 Αυτόθι, σ. 122.

Η «μυστική» δράση των πατριωτικών οργανώσεων

στην Αθήνα.
Άλλο ένα παράδειγμα, στο οποίο φαίνεται η στενή επαφή των πολιτικών με τα
σωματεία είναι το γεγονός ότι ο Πρόξενος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα
Χανιά, Φωτιάδης υποστήριζε ότι τα κομιτάτα που είχαν συσταθεί για την υποστήριξη
του κρητικού αγώνα εμπόδιζαν τις κινήσεις των Οθωμανών σημαντικά και
κατηγορούσε την κυβέρνηση Βούλγαρη ότι παρείχε κάλυψη σε αυτά. Ο Δημήτριος
Βούλγαρης θέλοντας να διαψεύσει τον Φωτιάδη ισχυριζόταν ότι η κυβέρνηση του
ήταν εναντίον των κομιτάτων και των επαναστατικών κινήσεων στην Κρήτη. Ο
ισχυρισμός του βέβαια ήταν ψευδής, αφού στην ουσία η κυβέρνησή του υπέθαλπε την
επανάσταση και την ενίσχυε κρυφά αλλά προσποιούνταν άγνοια των γεγονότων,
δρώντας χωρίς την ανάληψη ευθυνών και τηρώντας φανερά στάση ουδετερότητας31.
Για να αποδείξει ότι δεν ήταν αναμεμειγμένος στις υποθέσεις των επιτροπών είχε
εισηγηθεί μέχρι και την προσωρινή διακοπή της χρηματοδότησής τους32. Τηρώντας
αυτή την αμφίρροπη στάση, οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον κατηγόρησαν ευθέως για
«σαβάνωμα» του Κρητικού Ζητήματος. Η κάθε κυβέρνηση τηρούσε διαφορετική
στάση για το Κρητικό Ζήτημα και κατά καιρούς μετάλλασσε την στάση της, ανάλογα
με τις εξελίξεις.
Η κυβέρνηση Κουμουνδούρου, με Υπουργό Εξωτερικών τον Χαρίλαο Τρικούπη,
ήταν ευνοϊκή ως προς την κρητική υπόθεση, υποστηρίζοντας τη γενίκευση του αγώνα.
Ο Κουμουνδούρος υιοθέτησε την πολιτική της δυναμικής προβολής και της
διεκδίκησης των εθνικών δικαίων, γι’αυτό το σκοπό ενίσχυσε τους επαναστάτες στην
Κρήτη και υποστήριζε ενεργά την δράση της Κεντρικής Επιτροπής του 1866. Ο
Κουμουνδούρος υποστήριζε ότι «...για να λυθεί το ζήτημα έπρεπε ουχί η Κρήτη μόνη,
ουχί η Ελλάς μόνη, αλλά η Κρήτη και η Ελλάς μετά των λοιπών ομού να
συμπράξωσι...»33. Η δημιουργία της Κεντρικής Επιτροπής του 1866 άλλωστε ήταν
προϊόν κουμουνδουρικού χρωματισμού, πρέσβευε την ιδέα της ένωσης με την Ελλάδα
και τασσόταν κατά της ηγεμονίας, που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «λύση»
ανάγκης34. Ο Κουμουνδούρος βρισκόταν σε επαφή με τους Κρήτες και φρόντιζε να
γνωστοποιεί τα αιτήματά τους στην ελληνική κυβέρνηση, υποστηρίζοντας απόλυτα το
ψήφισμα της ενώσεως35.
Επί της κυβερνήσεως Κουμουνδούρου, οι εταιρείες ελέγχονταν αποκλειστικά από
την κυβέρνηση και στην ουσία ο Κουμουνδούρος ήταν αυτός που εισήγαγε τη
λεγόμενη πολιτική της ενεργείας36. Ο Κουμουνδούρος έβλεπε τις εταιρείες ως
εκτελεστικούς φορείς των εντολών της κυβέρνησης και είχε διασυνδέσεις μαζί τους,
όπως και άλλοι κυβερνητικοί κύκλοι. Η Κεντρική Επιτροπή έπαιρνε θάρρος από αυτό,
αλλά επίσημα ήταν υποχρεωμένη να αρνείται τη συμμετοχή της στην Κρητική
Επανάσταση. Αντίθετα, ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης υποστήριζε την ύπαρξη τους και

31Γ. Παπαντωνάκης, Η Διπλωματική Ιστορία της Κρητικής Επαναστάσεως της Κρήτης, Αθήνα 1926, σ. 7071.
32Γ.Φιλάρετος, Ξενοκρατία, σ. 215. Το 1869 σε συνεδρίαση της Βουλής στις 23-26 Ιουλίου «ενταφιάστηκε»
το Κρητικό Ζήτημα. Ο Θ. Ζαΐμης και ο Θ. Δηλιγιάννης έθεσαν πρωτόκολλα «...διά να σώσωσι τον τόπον και
την βασιλείαν...».
33Επ. Κυριακίδης, Ιστορία του Σύγχρονου Ελληνισμού, σ. 205. Με τη φράση μετά των λοιπών εννοεί τους
Βαλκάνιους λαούς και κυρίως τους Σέρβους.
34Κάλλια Καλλιατάκη-Μερτικοπούλου, Ελληνικός Αλυτρωτισμός και Οθωμανικές Μεταρρυθμίσεις: η
περίπτωση της Κρήτης 1868-1877, Αθήνα 1988, σ. 123.
35 ΙΑΚ, Αρχείο Παν. Κριάρη, αριθμ. Εγγράφου, 278.
36 Στ. Παπαγεωργίου, Από το γένος στο έθνος, σ. 84.
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μάλιστα τις θεωρούσε ιδιαίτερα χρήσιμες για τις περιπτώσεις του Μακεδονικού και
του Κρητικού ζητήματος, οπότε διατηρούσε στενούς δεσμούς μαζί τους37. Δεν είναι
τυχαίο ότι η β' φάση του Κρητικού ζητήματος (1896-97) στηρίχθηκε σημαντικά στις
πατριωτικές οργανώσεις. Η παρέμβαση των πατριωτικών οργανώσεων άρχισε να
νομιμοποιείται στην ελληνική εξωτερική πολιτική από το 1867 και αργότερα κατέληξε
(1897) να την καθοδηγεί εξ’ολοκλήρου. Γενικότερα πάντως, οι πολιτικοί έδειχναν
προτίμηση στους διπλωματικούς χειρισμούς ακόμα και αν αυτοί κρίνονταν
αναποτελεσματικοί και υποτιμούσαν επιμελώς τους αλυτρωτικούς αγώνες, έτσι ώστε
να μην διακινδυνεύουν την πολιτική τους θέση τους.
Η Κεντρική Επιτροπή του 1866 χρησιμοποιούσε ως τακτική το να δίνει συνεχώς
ελπίδες στους Κρήτες για ένωση με την Ελλάδα, ώστε να τονώνεται το ηθικό τους.
Στην πράξη βέβαια τηρούσε στάση αναβολής, με αποτέλεσμα να καταγράφονται
συνεχώς παράπονα εναντίον της. Οι υποσχέσεις της βασίζονταν στην πίστη που είχε
στις συνδρομές του ελληνισμού αλλά και των Μεγάλων Δυνάμεων κατά την
επανάσταση του 186838. Γενικά, η Κεντρική Επιτροπή έδινε συνεχώς υποσχέσεις για
ενισχύσεις σε πολεμοφόδια και χρήματα, παρηγορώντας τους επαναστάτες ότι οι
θυσίες τους δε θα έπεφταν στο κενό39. Ακόμη, φρόντιζε να δίνει συνεχώς ελπίδες
στους επαναστάτες και τους έλεγε πως η ίδια άνευ αναβολής θα τους στήριζε 40.
Προέτρεπε επίσης, τους αγωνιστές να απευθύνονται και στο παράρτημα της Σύρου.
Οι αγωνιστές αναρωτιόντουσαν από πού αντλούσε η Κεντρική Επιτροπή αυτή την
αισιοδοξία και στήριζαν το γεγονός στις επαφές που διατηρούσε με την ευρωπαϊκή
διπλωματία. Οι λόγοι που η Κεντρική Επιτροπή ήταν αισιόδοξη καταγράφονται σε
επιστολή που έστειλε η ίδια στις 18 Οκτωβρίου του 1868 προς τους οπλαρχηγούς των
Χανίων, όπου υποστήριζε ότι η αισιοδοξία της πήγαζε από την ισχυρή φιλία που τη
συνέδεε με την Ευρώπη41.
Συγκεκριμένα, υποστήριζε ότι η Ευρώπη ήταν απασχολημένη με άλλα περιστατικά
αλλά ήθελε πάση θυσία να διατηρηθεί η επανάσταση ζωντανή, ώστε η διπλωματία να
επιληφθεί του θέματος. Ακόμη, ενθαρρυντικό για την Κεντρική Επιτροπή ήταν ότι
μετά τις εκλογές προβλεπόταν να εκλεγεί ο φιλέλλην, Γλάδστων και αυτό θα σήμαινε
κατ’επέκατση τη μεταστροφή της αγγλικής πολιτικής, υπέρ του Κρητικού. Επίσης,
στηριζόταν στην συμπάθεια της Αμερικής και στις κινήσεις του στρατηγού Γραν, ο
οποίος τασσόταν υπέρ της Κρήτης όπως μας πληροφορεί έγγραφο του 1868, το οποίο
φέρει τον τίτλο Νέα Εξωτερικά42. Στην Αμερική καταγράφεται ψήφισμα υπέρ της
Κρήτης από φιλέλληνες, που αποδείκνυε το μεγάλο ενδιαφέρον του αμερικανικού
λαού υπέρ του αγώνα των Κρητών, παρόλο που η επίσημη πολιτική της αμερικανικής
κυβέρνησης ήταν απασχολημένη με τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας.
Επιπρόσθετοι λόγοι αισιοδοξίας της Κεντρικής Επιτροπής, ήταν αφενός η κατάσταση
αποσύνθεσης που επικρατούσε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία λόγω εσωτερικών
ανακατατάξεων και αφετέρου ο ελληνικός ζήλος που παρέμενε ασίγαστος. Αρνητικοί
παράγοντες ήταν η οικονομική δυσπραγία και οι κομματικοί, πολιτικοί, χρωματικοί
φατριασμοί από τους οποίους δεν έμεινε ανεπηρέαστη και η ίδια η εταιρεία43.
37 Λ. Διβάνη, Εδαφική ολοκλήρωση, σ. 223.
38 ΙΑΚ, Αρχείο Ι. Ζυμβρακάκη, αριθμ. Εγγράφου 32/3/948.
39 Ι. Μουρέλλος, Ιστορία της Κρήτης, τ. 3, σ. 1479.
40 ΙΑΚ, Αλληλογραφία Παρθένιου Κελαϊδή, αριθμ. Εγγράφου 32.
41 ΙΑΚ, Αρχείο Παν. Κριάρη, αριθμ. Εγγράφου 402.
42 ΙΑΚ, Αρχείο Κεντρικής Επιτροπής, αριθμ. Εγγράφου 32/4/180 α.
43 Β. Ψιλάκης, Ιστορία της Κρήτης, τ. 4, σ. 2406-2407.
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Η Κεντρική Επιτροπή με συνεχείς επιστολές της απευθυνόταν στη Γενική
Επαναστατική Συνέλευση των Κρητών εκ ψυχής και φρόντιζε να τονώνει συνεχώς το
ηθικό των επαναστατών και να τους τονίζει την οικουμενικότητα που είχε λάβει η
κίνησή τους. Επέμενε ότι το κλειδί της επιτυχίας του αγώνα ήταν η αδελφικήχριστιανική αγάπη, η ομόνοια και η παύση των αντιζηλιών παραγράφοντας τα δικά
της σφάλματα44. Έκανε επίσης εκκλήσεις, μην διαθέτοντας επιχειρήματα και στη
βοήθεια του Μεγάλου Θεού, που προστάτευε τον δίκαιο αγώνα των Κρητών 45.
Μάλιστα έλεγε: «...Για εμάς μην αμφιβάλλετε, θέλουμε πιο πολύ από ποτέ να
ενεργήσωμε σε εσάς με κάθε τρόπο, καρτερείτε, ομονοείτε...»46. Σε επιστολή της, στις
4 Νοεμβρίου του 1866 γνωστοποίησε την άφιξη του Συνταγματάρχη Βυζάντιου με
400 άνδρες, την συνδρομή των Μαυροβουνίων και την βοήθεια του Γαριβάλδη, ο
οποίος πρόσφερε 1000 τουφέκια και άνδρες. Σε κάθε της παρέμβαση, τόνιζε ότι ήταν
κοντά στους Κρήτες και ότι δεν καθυστερούσε οποιαδήποτε συμβολή της, ασχέτως
που κάθε φορά οι Κρήτες έκαναν παράπονα για αναβολή των διαδικασιών της47.
Οι αγωνιστές πολλές φορές δυσπιστούσαν κατά της Κεντρικής Επιτροπής αλλά η
τελευταία τους κέρδιζε πρεσβεύοντας την ιδέα της ένωσης και προσπαθώντας να
εκμηδενίσει την μερίδα των ηγεμονιστών.48 Η Κεντρική Επιτροπή τασσόταν ανοιχτά
κατά του καθεστώτος της ηγεμονίας, που πρέσβευε η Αγγλία, ερμηνεύοντάς το ως
ραδιουργία. Ακόμη, έκρουε τον κώδωνα ότι η Ελλάς θα κινδύνευε να χάσει την Κρήτη
σε περίπτωση αγγλικής προστασίας και ηγεμονίας. Επεδίωκε την συνέχιση του αγώνα,
την συσπείρωση όλων υπέρ της ένωσης και την διάλυση των ηγεμονιστών. Βέβαια,
υπήρχαν μέλη της, τα οποία επειδή ακριβώς φοβόντουσαν τί θα επακολουθούσε,
ενστερνίστηκαν την ιδέα της ηγεμονίας, ως την καλύτερη δυνατή λύση49. Εμπνευστής
της κίνησης υπέρ της ηγεμονίας στο εσωτερικό, υπήρξε ο Κωσταρός Βολουδάκης.
Υπέρ της ηγεμονίας τασσόταν και μέρος του αθηναϊκού τύπου που αντιπαθούσε τον
Κουμουνδούρο, όπως η εφημερίδα Νέα Γενεά. Η Κεντρική Επιτροπή και ο
Κουμουνδούρος φοβόντουσαν το ρεύμα που προωθούσε ο Βολουδάκης και
επιχείρησαν να τον δωροδοκήσουν, κολακεύοντάς τον χωρίς να διατηρούν
προηγουμένως καμία επαφή μαζί του. Δηλαδή, χωρίς να τον γνωρίζουν επικαλέστηκαν
τις αρχηγικές του ικανότητες και του προσέφεραν χρήματα ώστε να εγκαταλείψει τα
αρχικά σχέδιά του. Ήταν συχνό το φαινόμενο η Κεντρική Επιτροπή να εξαγοράζει
Κρήτες οπλαρχηγούς και στην περίπτωση του Βολουδάκη, τον κατηγόρησε ευθέως
ως προδότη, επειδή δεν δέχτηκε τη δωροδοκία της και ο ίδιος προωθούσε αμετάκλητος
την ηγεμονία. Με αυτά τα μέσα βέβαια οδήγησε σε διχασμό πολλούς επαναστάτες και
αυτός ήταν ένας από τους λόγους που δεν μακροημέρευσε η δράση της50.
Οι Κρήτες εναπόθεταν τις ελπίδες τους στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά οι
εκκλήσεις τους για βοήθεια δεν λαμβάνονταν πάντοτε υπόψιν ή λαμβάνονταν

44 ΙΑΚ, Αρχείο Παν. Κριάρη, αριθμ. Εγγράφου 402.
45 Αυτόθι.
46 ΙΑΚ, Αρχείο Χατζή Μιχάλη Γιάνναρη, αριθμ. Εγγράφου 35.
47 ΙΑΚ, Αρχείο Πάνου Κορωναίου, αριθμ. Εγγράφου 3.
48 Κριάρης, Ιστορία της Κρήτης, τ. 3, σ. 651.
49 Αλ. Τσιριντάνης, Διπλωματική Ιστορία, τ. 2, σ. 325-342. Ο Κωσταρός πικράθηκε από τη στάση της
Κεντρικής Επιτροπής του 1866 επειδή τον παρουσίασε ως προδότη και απολογήθηκε λέγοντας ότι
υποστήριξε την ηγεμονία, επειδή ήταν η καλύτερη δυνατή λύση εν προκειμένω, ώστε να αποφευχθεί κάτι
χειρότερο. Χαρακτηριστικά είχε πει «...ορκίζομαι εις τον καρδιογνώστην του ουρανού και της γης ότι δεν
επαραμέλησα προς ενίσχυσιν της επαναστάσεως όσα ο νους μου λέγει καλόν...».
50 Αυτόθι. σ. 387-414.
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καθυστερημένα. Υπήρχε συνήθως καθυστέρηση της χρηματικής βοήθειας και κάποιες
φορές η βοήθεια πήγαινε από εβδομάδα σε εβδομάδα ή δεν εμφανιζόταν καθόλου. Η
αποτυχία πολλών επιχειρήσεων αποδόθηκε στην αδράνεια της Κεντρικής Επιτροπής
και στην αμεριμνησία της ελληνικής κυβέρνησης51. Η Κεντρική Επιτροπή πολλές
φορές επικαλούνταν πως δεν είχε τα μέσα για να συνδράμει τον αγώνα και παρά τις
δυσκολίες κατάφερνε το ακατόρθωτο. Δεν ήταν λίγες οι φορές που εξέθετε ότι τα μέσα
που διέθετε ήταν περιορισμένα και θεωρούσε καθήκον της να γνωστοποιεί το γεγονός
στους Κρήτες, για να μην μένουν στην άγνοια52. Σε επιστολή της προς τον βασιλιά,
ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Κρήτη «έπνεε τα λοίσθια», όχι επειδή οι Κρήτες είχαν
απηυδήσει, όχι εξαιτίας των Οθωμανών αλλά επειδή η ίδια δεν είχε τα μέσα για να
τους βοηθήσει. Συγκεκριμένα, ζητούσε από το βασιλιά να προλάβει το κακό γιατί όταν
θα πληροφορούνταν οι Κρήτες το τί συνέβαινε, θα αντιδρούσαν53. Επιπροσθέτως, σε
διασυνδέσεις της με τους ομογενείς, τους πληροφορούσε ότι ήταν ανάγκη να στείλουν
ενδύματα και υποδήματα στους Κρήτες. Μάλιστα, τους έδινε αναφορά για τα ποσά
που η ίδια διαχειρίστηκε και με «συντετριμμένη καρδιά» τους ζητούσε να μην
εγκαταλείψουν τον αγώνα54.
Ακόμη, έγγραφα της εποχής αποδεικνύουν ότι η Κεντρική Επιτροπή μεροληπτούσε
εναντίον των ανατολικών επαρχιών του νησιού και προτιμούσε να στέλνει
πολεμοφόδια στις δυτικές επαρχίες προκαλώντας με αυτό τον τρόπο έντονες
αντιδράσεις55. Έδειχνε εμπιστοσύνη στον Πάνο Κορωναίο, ο οποίος βρισκόταν στη
θέση του διοικητού των δυτικών επαρχιών, γιατί με τις κινήσεις του, όπως ανέφερε η
ίδια, η επανάσταση είχε μονιμοποιηθεί στο νησί. Σε επιστολές της προς τον Κορωναίο
έδειχνε την διάθεση να βοηθήσει πρακτικά τον αγώνα αλλά στην πράξη δεν ήταν λίγες
οι φορές που διέδιδε φήμες ότι η επανάσταση εξέπνεε, ώστε να βγει από τη δύσκολη
θέση και να πρέπει να την στηρίξει56. Δεν ήταν επίσης λίγες οι φορές που συγκέντρωσε
κατηγορίες για οικονομικές σπατάλες και μομφές για την πολιτική και οικονομική
διαχείριση που ασκούσε57. Για παράδειγμα, ο βασιλιάς διατηρούσε ψυχρή στάση
απέναντι στην Κεντρική Επιτροπή και εξαπέλυσε βαριές μομφές εναντίον της. Την
κατηγόρησε ευθέως ότι καταχράστηκε τα χορηγηθέντα χρηματικά ποσά και η
Κεντρική Επιτροπή απάντησε σε αυτό, στέλνοντάς του, αναλυτικά τα ποσά που
διαχειρίστηκε για να ελαφρύνει την θέση της58.
Εξαιτίας του άνισου καταμερισμού της βοήθειας από μέρους της Κεντρικής
Επιτροπής, δημιουργήθηκαν έριδες μεταξύ των επαρχιών. Για παράδειγμα, η επαρχία
της Κισσάμου δεν ήταν λίγες οι φορές που παραπονιόταν στην Επιτροπή του
Τμήματος Χανίων για τα μη αποστελλόμενα χρήματα που της ανήκαν. Σε επιστολή
της επαρχίας Κισσάμου στις 14 Μαρτίου του 1868 προς την Επιτροπή των Χανίων, η
πρώτη έκανε λόγο για χρήματα που στέλνονται ιδιαιτέρως στα Χανιά και ζήτησε
εξηγήσεις από που παραλαμβάνονται τα χρήματα αυτά. Επιπροσθέτως, οι Κισσαμίτες
αναφέρθηκαν ότι έχουν απλήρωτους τους στρατιώτες, οι οποίοι δικαίως
παραπονιόντουσαν. Ακόμη, έκαναν λόγο ότι οι συνεισφορές που είχαν στη διάθεσή
51 Π. Κριάρης, Ιστορία της Κρήτης, τ. 3, σ. 683.
52 ΙΑΚ, Αρχείο Παν. Κριάρη, αριθμ. Εγγράφου 402.
53 ΙΑΚ, Αρχείο Κεντρικής Επιτροπής, αριθμ. Εγγράφου 97.
54 ΙΑΚ, Αρχείο Κεντρικής Επιτροπής, αριθμ. Εγγράφου 138.
55 Ι. Μουρέλλος, Ιστορία της Κρήτης, τ. 2, σ. 1229.
56 ΙΑΚ, Αρχείο Πάνου Κορωναίου, αριθμ. Εγγράφου 2.
57 Αλ.Τσιριντάνης, Διπλωματική Ιστορία, τ. 2, σ. 232.
58 Αυτόθι, τ. 3, σ. 229.
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τους δεν επαρκούσαν ούτε για τα καθημερινά ταχυδρομικά έξοδα και γι’αυτό έστειλαν
δικούς τους απεσταλμένους για την παραλαβή των χρηματικών ποσών59. Από τα
παραπάνω γεγονότα αποδεικνύεται ότι η Κεντρική Επιτροπή του 1866 όντως έδειχνε
μια ιδιαίτερη προτίμηση στην Επιτροπή του Τμήματος Χανίων, έναντι των άλλων
επαρχιών. Στις 6 Απριλίου του 1868 μάλιστα, συνεχάρη την Επιτροπή των Χανίων για
τις επιτυχίες που κατέγραψε και την επιβράβευσε στέλνοντάς της χρήματα.
Επιπροσθέτως, την προέτρεψε να συνεννοηθεί με την Επιτροπή της Σύρου για τον
ασφαλή και γρήγορο τρόπο διεξαγωγής της αποστολής60. Επίσης, η Κεντρική Επιτροπή
με επιστολή της στις 27 Απριλίου του 1868 προς την Επιτροπή του Τμήματος Χανίων,
πληροφόρησε την δεύτερη ότι τα πολεμικά γεγονότα στην επαρχία, ευαισθητοποίησαν
ιδιαιτέρως την Ευρώπη, αλλά και το λαό της Αμερικής, οι οποίοι με τη σειρά τους
προέβησαν σε γενναιόδωρες εισφορές61.
Η Κεντρική Επιτροπή απευθυνόταν στους Κρήτες οπλαρχηγούς με το χαιρετισμό
«Αδελφοί» και ήθελε πάση θυσία να δείχνει ότι βρίσκεται σε αρμονία μαζί τους.
Υπάρχουν επιστολές που συγχαίρει τους Κρήτες για την γενναιότητά τους, που ακόμα
και σε δύσκολες στιγμές δεν έκαναν διαπραγματεύσεις αλλά οργάνωναν μάχες. Είναι
χαρακτηριστικό ότι ακριβώς λόγω της γενναιότητας των Κρητών οι ομογενείς
έστελναν συνδρομές γοητευμένοι από το μεγαλείο του αγώνα. Παρόλο που η Κεντρική
Επιτροπή κάποιες φορές έδειχνε αδράνεια, φρόντιζε αυτό να μη γίνεται γνωστό ώστε
να αποσπά εισφορές. Επίσης, φρόντιζε να δείχνει υπερβάλλοντα ζήλο για την υπόθεση
της Κρήτης, ώστε να απολαμβάνει τα εύσημα62.
Η Κεντρική Επιτροπή μετά από τρία χρόνια συνεχούς παρουσίας αυτοδιαλύθηκε
τον Φεβρουάριο του 1869. Ο λόγος που επέλεξε να διαλυθεί ήταν ότι έβλεπε την
καταστροφή της να έρχεται λόγω του συσσωρευμένου θυμού της κοινής γνώμης.
Δηλαδή η κοινή γνώμη γνωρίζοντας τις μεγάλες δυνατότητες της επιτροπής, αρχικά
έτρεφε μεγάλες προσδοκίες για απελευθέρωση και αργότερα απογοητεύτηκε όταν
γνωστοποιήθηκαν τα κομματικά παιγνίδια, στα οποία αναλώθηκε η Κεντρική
Επιτροπή. Εξαιτίας του δυσμενούς κλίματος που είχε διαμορφώσει επέλεξε σαν
καλύτερη λύση την διάλυσή της, ώστε να αποποιηθεί των ευθυνών της και να
μεταθέσει όλα τα βάρη της στην τότε ελληνική κυβέρνηση, με την οποία έτσι κι
αλλιώς είχαν ίσο μερίδιο ευθύνης63. Η «Παλιγγενεσία» είχε γράψει «...η Κεντρική
Επιτροπή έκλεισε το γραφείο της διότι η κυβέρνηση δεν πέμπει ουδέ οβολόν εις
αυτήν...»64. Μετά την διάλυσή της ανέλαβε υποχρεωτικά την χορήγηση των
αποζημιώσεων στους φτωχούς πρόσφυγες και στους επαναστάτες της Θεσσαλίας, της
Ηπείρου και της Μακεδονίας. Μάλιστα, για να ανταπεξέλθει στις οικονομικές
απαιτήσεις των περιστάσεων, προχώρησε σε εκποιήσεις των οπλικών συστημάτων,
του μολύβδου, των φυσιγγιών, των χελώνων και των όπλων, τα οποία είχαν αγοραστεί
χωρίς να χρησιμοποιούνται.
Την περίοδο 1876-1878 οι δημιουργημένες Εταιρείες προκάλεσαν σωρεία
αρνητικών σχολίων καθώς κατηγορήθηκαν για έξαψη και χειραγώγηση της κοινής
γνώμης αλλά και ότι δεν υπηρετούσαν τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Μια τέτοια
αλλοπρόσαλλη πολιτική σίγουρα είχε δυσμενές αντίκτυπο τελικά στη διαμόρφωση της
59 ΙΑΚ, Αρχείο Μανουσογιάννηδων, αριθμ. Εγγράφου 32/2/629.
60 ΙΑΚ, Αρχείο, Ι. Ζυμβρακάκη, αριθμ. Εγγράφου 32/2/662.
61 ΙΑΚ, Αρχείο Ι. Ζυμβρακάκη, αριθμ. Εγγράφου 32/2/705.
62 ΙΑΚ, Αρχείο Τσουδερών, αριθμ. Εγγράφου 3.
63 Αλ. Τσιριντάνης, Διπλωματική Ιστορία, τ. 2, σ. 675-76.
64 Παλιγγενεσία, 30 Απριλίου, 1868.
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κοινωνίας των πολιτών στη χώρα και στην εκ μέρους των πολιτών κατανόηση του
συστήματος ασφαλείας και των διακρατικών σχέσεων, στο οποίο είχε ενταχθεί η
Ελλάδα μετά την ανεξαρτησία της το 1830. Εκτός των άλλων αυτή η αλλοπρόσαλλη
πολιτική υπονόμευε την αξιοπιστία της τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό65.
Προς επίρρωση των παραπάνω, το 1876 δημιουργήθηκε ένας ακόμα πατριωτικός
σύλλογος με την επωνυμία, Εθνική Άμυνα, η οποία ήταν ευρέως γνωστή με την
ονομασία Γενική Κεντρική Επιτροπή εν Αθήναις υπέρ της Εθνικής Άμυνας. Ο πυρήνας
αυτός αποτέλεσε την συνέχεια της Κεντρικής Επιτροπής του 1866. Τον Μάιο του 1877
η Εθνική Άμυνα συνενώθηκε με την Αδελφότητα, άλλη μια οργάνωση που
δημιουργήθηκε την ίδια χρονιά και σχημάτισαν μαζί την Κεντρική Επιτροπή του 1877,
με πρόεδρο τον Παύλο Καλλιγά. Μάλιστα, ο νέος σχηματισμός δημιουργήθηκε με
σκοπό να δώσει μια νέα εκκίνηση καταρτίζοντας και ως ειδικό παράρτημα την
λεγόμενη Κρητική Επιτροπή, η οποία οργάνωνε ειδικά τα των Κρητών66. Δέκα χρόνια
μετά λοιπόν παρατηρούμε να αλλοιώνονται όλο και περισσότερο τα συνωμοτικά
χαρακτηριστικά των οργανώσεων. Το 1877 οι οργανώσεις πλέον δρούσαν ως
«παρακυβερνήσεις», οι οποίες βρισκόταν σε πλήρη συνεννόηση με τους Έλληνες
πολιτικούς, ξεχνώντας τους όρκους σιωπής του καταστατικού τους67.
Από έγγραφα της εποχής αποδεικνύεται η αλληλογραφία των οργανώσεων με
κύκλους της ελληνικής κυβέρνησης και ειδικά με τον Χαρίλαο Τρικούπη, ο οποίος
ενώ υποτίθεται ότι έτρεφε αρνητικά αισθήματα για τις οργανώσεις, μέσα από τα
πρακτικά των συνεδριάσεων της μετέπειτα Κεντρικής Επιτροπής του 1877,
αποδεικνύεται ότι καλούσε στο σπίτι του τα μέλη των επιτροπών, ενημερωνόταν
πλήρως για τις κινήσεις τους και τους καθοδηγούσε. Το εντυπωσιακό είναι ότι στο
τέλος των συναντήσεων ο Τρικούπης, απαιτούσε να μένουν κρυφές οι συναντήσεις
και να μην γνωστοποιείται πουθενά ότι λάμβανε ενημέρωση68. Η Κεντρική Επιτροπή
του 1877 αποτέλεσε τη χειρότερη μορφή «παρακρατικής» οργάνωσης, όπως την
χαρακτηρίζει ο Γ. Ασπρέας στο βιβλίο του περί Πολιτικής Ιστορίας. Ωστόσο, αν και
παρουσίασε έντονα «παρασκηνιακή» δράση, ενίσχυσε τον αγώνα των Κρητών,
κυρίως οικονομικά, μέσω της διεξαγωγής εράνων69. Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το
σημείο ότι ο Χαρίλαος Τρικούπης, ήταν διαχρονικά αρνητικά διακείμενος απέναντι
στις οργανώσεις. Δηλαδή διέδιδε ότι οι εταιρείες οδηγούσαν σε έξαψη την κοινή
γνώμη, ήταν επικίνδυνες για την πολιτική ζωή του τόπου, δημιουργούσαν σοβαρά
προβλήματα στην διαμόρφωση και την άσκηση μιας ρεαλιστικής πολιτικής από τα
αρμόδια όργανα του κράτους και παρέσυραν τις κυβερνήσεις σε άκαιρες και άκυρες
ενέργειες που έβλαπταν τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Ο Χαρίλαος Τρικούπης
πίστευε στην ιδέα του οργανωμένου εθνικού κράτους και επεδίωκε «φαινομενικά»,
όπως αποδεικνύεται, τη διάλυση των πατριωτικών συλλόγων.70
65 Ι. Κολιόπουλος, Ιστορία της Ελλάδος, τ. 2, σ. 150.
66 Αρχείο Τσόντου Βάρδα [στο εξής ΑΤΒ] φακ. 22, Συνεδριάσεις 17.09.1877 σ. 9-12, 17.10.1877, σ. 28-31.
67 ΑΤΒ, φακ. 22 Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Κεντρικής Επιτροπής.
68 ΑΤΒ, φακ, 22, Συνεδρίαση 25.10.1878, σ. 216-224.
69 ΑΤΒ, φακ. 22, Συνεδριάσεις 12.09.1877 σ. 1-8, 3.10.1877 σ. 19-24, 5.12.1877 σ. 57-64, 13.12.1877 σ. 6768.
70 Ι. Κολιόπουλος, Ιστορία της Ελλάδος, τ. 2, σ. 169.
Ο Τρικούπης ήταν αφοσιωμένος στο μοντέλο του οργανωμένου εθνικού κράτους και πίστευε ότι η
κυβέρνηση ήταν η μόνη αρμόδια από το σύνταγμα για να εκπροσωπεί και να προάγει τα καλώς νοούμενα
συμφέροντα του έθνους και ότι η υποκατάστασή της στον ρόλο αυτό από τις διάφορες πατριωτικές
εταιρείες που δε λογοδοτούσαν στους νόμιμους εκπροσώπους του έθνους, ήταν πράξη αντισυνταγματική
και βλαπτική κατά των εθνικών συμφερόντων. Ο Τρικούπης επεδίωκε τη διάλυση των οργανώσεων-
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Ο Χαρίλαος Τρικούπης έχοντας «φαινομενικά» αρνητική στάση για τις
οργανώσεις, δεν δίστασε να διαλύσει την Εθνική Άμυνα, την μεγαλύτερη ανεύθυνη
οργάνωση της εποχή,ς που είχε ουσιαστικά αντικαταστήσει τα συμβούλια της
ελληνικής κυβέρνησης71. Ο Χαρίλαος Τρικούπης είχε καταφέρει να στρέψει τους
Κρήτες κατά του σωματείου αυτού και διέδιδε ότι «...η άριστη οδός για την
εξυπηρέτηση των εθνικών πόθων ήταν η πειθαρχία στην κυβέρνηση και οποιοδήποτε
σωματείο θα απετάσσετο σκληρώς και αμετακλήτως...». Από έγγραφα της εποχής
αποδεικνύεται ότι προέβη στην διάλυση του σωματείου για να καλύψει τις επαφές που
διατηρούσε με το ίδιο. Η αντιπολίτευση από τη μεριά της, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός
ότι οι δικαστικές αρχές μεταχειρίστηκαν με βιαιότητα το σωματείο και χρέωσε στον
Χαρίλαο Τρικούπη την κατηγορία ότι κινήθηκε κατά της πατρίδας του, πλήττοντάς
τον πολιτικά72. Η δράση της Κεντρικής Επιτροπής του 1877 μαρτυρείται έως το 1879
και συγκεκριμένα στις 15 Οκτωβρίου, όπως είναι καταγγεγραμμένη σε τελευταία
συνεδρίασή της στα πρακτικά.

Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας συμπεραίνουμε ότι μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους το
1830, στόχος ήταν η ενσωμάτωση των περιοχών και των αλύτρωτων αδελφών μέσα
σε αυτό, όπως υπαγορευόταν από το όραμα της Μεγάλης Ιδέας. Καθόλη τη διάρκεια
του 19ου αιώνα, πραγματοποιήθηκαν επαναστατικές κινήσεις, ώστε να επιτευχθεί ο
εταιρειών επειδή τις θεωρούσε αντισυνταγματικές. Είχε έντονο πατριωτικό αίσθημα αλλά επεδίωκε τη
διάλυση τους γιατί οι εστίες αυτές όχι μόνο παρενέβαιναν, όπως έλεγε, στην άσκηση της εξωτερικής
πολιτικής της χώρας, αλλά στρατολογούσαν και οπαδούς από το χώρο των ενόπλων δυνάμεων. Έτσι, τις
θεωρούσε πηγή ενοχλήσεων και αναταραχών, πρεσβεύοντας την ύπαρξη μιας ομοιογενούς κυβέρνησης
με κοινοβουλευτική υποστήριξη από όλα τα κόμματα που θα αναλάμβανε τη βασική δράση. Ακόμη,
θεωρούσε ότι οι εταιρείες είχαν καταστήσει την εξωτερική πολιτική της χώρας, όμηρο.
71 Ε. Κωφός, «Πολιτικές και στρατιωτικές προετοιμασίες στη διετία 1876-1878», Βαλκανικά Σύμμεικτα
τεύχος 3 Θεσσαλονίκη 1989, σ. 99-127. Ο στρατηγός Ισχόμαχος υπέβαλε σε συνεδρίαση της Κεντρικής
Επιτροπής του 1877 στρατιωτικό σχέδιο για την έκρηξη εξεγέρσεων, το οποίο υιοθετήθηκε από την ίδια
και από την ελληνική κυβέρνηση με λίγες τροποποιήσεις. Έτσι, σύμφωνα με αυτό, θα προκαλούνταν
επαναστάσεις ταυτόχρονα σε Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία και Κρήτη από ισχυρά ένοπλα σώματα τα
οποία συγκροτούνταν στο ελεύθερο κράτος. Το σχέδιο περιελάμβανε την αποβίβαση των στρατιωτικών
σωμάτων στην Κρήτη υπό την αρχηγία Κρητών αρχηγών, μεταξύ αυτών που είχαν εξοριστεί το 1869 και
επέστρεψαν κρυφά για να ηγηθούν στις επαναστατικές δραστηριότητες του νησιού. Αν αποτύγχανε θα
υποβαλλόταν το ζήτημα στο «ευρωπαϊκό consillium» με επιχειρήματα που θα στόχευαν στην επίτευξη της
ένωσης με την Ελλάδα, Ο Κουμουνδούρος έδωσε το σύνθημα της έναρξης των επαναστάσεων πιεσμένος
από τα γεγονότα και από τη φιλοπόλεμη κοινή γνώμη που είχε δημιουργηθεί. Το εγχείρημα ήταν δύσκολο,
εφόσον δεν υπήρχε ο κατάλληλος σχεδιασμός. Επίσης, υπήρχε πρόβλημα σε επίπεδο ηγεσίας και γι’ αυτό
έδρασαν μεμονωμένα σωματεία προς τον παραπάνω σκοπό.
72 Ε. Κωφός Ο Ελληνισμός στην περίοδο 1869-1881, από το τέλος της Κρητικής Επανάστασης στην
προσάρτηση της Θεσσαλίας, Αθήνα 1981, σ. 121-122 ∙ Ε. Κωφός, Η Ελλάδα και το Ανατολικό Ζήτημα 18751881: από τις επαναστάσεις της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στην ενσωμάτωση της Θεσσαλίας, Αθήνα 2001, σ.
138..

125

126

Μαλανδρή Μαρία

παραπάνω σκοπός, παρόλαυτά όμως οι κομματικές αντιπαραθέσεις, οι βασιλικές
παρεμβάσεις, η απουσία ηγετικών προσωπικοτήτων και οι επεμβάσεις των Μεγάλων
Δυνάμεων κατέστησαν το έργο της απελευθέρωσης των αλύτρωτων περιοχών,
ιδιαίτερα περίπλοκο. Όπως και στην περίπτωση των λοιπών περιοχών, έτσι και στην
Κρήτη, εξαιτίας της εμφανούς αναποτελεσματικότητας και της αδράνειας των
κυβερνήσεων, ανέλαβαν δράση οι «μυστικές» πατριωτικές οργανώσεις της εποχής.
Οι Κρήτες μετά τον αποκλεισμό τους από τα σύνορα του νεότευκτου ελληνικού
κράτους, ταύτισαν εννοιολογικά την ελευθερία με την ένωση και προς αυτό το σκοπό
δραστηριοποιήθηκαν. Η αυτονομία υπήρχε ως λύση στο μυαλό τους, αλλά ως κάτι
προσωρινό, το οποίο έπρεπε να επιφέρει την ένωση. Κατόπιν συνεχών υποσχέσεων
από την πλευρά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά από κάθε επαναστατική κίνηση,
κατέκτησαν προνόμια, τα οποία αποτέλεσαν το προστάδιο της μετέπειτα αυτονομίας
τους και κατ’επέκταση της ένωσής τους με την Ελλάδα, το 1913. Ωστόσο, σημαντικό
εμπόδιο αποτέλεσαν και οι Μεγάλες Δυνάμεις, «επίδοξοι μνηστήρες», οι οποίες σαν
αυτόκλητοι σωτήρες του έθνους κατέστησαν την εξωτερική πολιτική της χώρας,
όμηρο. Από τους παράγοντες που λειτούργησαν ανασταλτικά δεν εξαιρούνται, οι
εσωτερικές έριδες στο νησί, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα σωματεία, καθώς και το
ρεύμα καθολικισμού, την περίοδο των «προσυλητιστικών», του 1860.
Ολόκληρο τον 19ο αιώνα, δραστηριοποιήθηκαν πολυάριθμα σωματεία,
αναλαμβάνοντας «μυστική» δράση, η οποία τελικά αποδεικνύεται παρασκηνιακή και
η μυστικότητά της δράσης τους ότι ήταν ένας μύθος. Η Κεντρική Επιτροπή του 1866,
αποτέλεσε την πιο διαδεδομένη οργάνωση της εποχής, η οποία ξεκίνησε τη δράση της
με παχυλές υποσχέσεις πρεσβεύοντας την ένωση με την Ελλάδα και καταδικάζοντας
το προτεινόμενο καθεστώς της ηγεμονίας. Ενώ αποτελούσε τον εγκέφαλο των
οργανώσεων και είχε συγκεντρωτική δράση, δεν διέθετε σαφές σχέδιο και
περιορίστηκε στο να καλλιεργεί ένα κλίμα υπεραισιοδοξίας, επικαλούμενη τη
χριστιανική αγάπη και τις ανώτερες δυνάμεις, αποδεικνύοντας στο τέλος με αυτό τον
τρόπο, την αφερεγγυότητά της. Αποποιούνταν τις επαφές που διατηρούσε με τις
ελληνικές κυβερνήσεις και κατά βάθος έτρεφε ελπίδες για εξεύρεση βοήθειας εκ
μέρους των Μεγάλων Δυνάμεων.
Στην ουσία επηρεάστηκε από κομματικούς χρωματισμούς και ενώ διέθετε τα μέσα
για να ενισχύσει τον Κρητικό Αγώνα, επικεντρώθηκε στην τακτική της κωλυσιεργίας
και των υποσχέσεων, με απώτερο στόχο τη διατήρηση της δημοτικότητάς της. Βέβαια
τους πρώτους μήνες της ίδρυσής της, συνέδραμε αρκετές φορές το νησί, αλλά εξαιτίας
της έλλειψης μεθοδικότητας, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο
δράσης και να ενισχύσει την Κρήτη ουσιαστικά. Αντ’αυτού μεροληπτούσε,
αδυνατούσε να αναλάβει τολμήματα και έφτασε σε σημείο να καταχραστεί χρήματα,
προσποιούμενη πώς δεν υπήρχαν. Δημιούργησε έριδες μεταξύ των επαναστατών και
έσπειρε την διχόνοια ανάμεσα στα υπόλοιπα σωματεία, ενώ αρνιόταν πεισματικά την
δημιουργία οποιασδήποτε συνεργασίας με αυτά. Επιπρόσθετα, έδειχνε ότι εργαζόταν
με ζήλο, για να εξασφαλίζει χρηματικές εισφορές από του ομογενείς του εξωτερικού
και δεν ήταν λίγες οι φορές που υποκρινόταν την εύρυθμη λειτουργία της.
Άμεσα εξαρτώμενη οργάνωση από την Κεντρική Επιτροπή, ήταν η Επιτροπή της
Σύρου, την οποία διέκρινε μεγαλύτερη διάθεση για βοήθεια στην Κρήτη και έπαιξε το
ρόλο του διαμετακομιστή. Ωστόσο, αφού αποτέλεσε παράρτημα της Κεντρικής
Επιτροπής του 1866, η δράση της περιορίστηκε σημαντικά και έμεινε εκτεθειμένη,
διαψεύδοντας τις προσδοκίες όλων. Αποτέλεσε το εξιλαστήριο θύμα, εφόσον
οικειοποιήθηκε τα ελαττώματα της Κεντρικής Επιτροπής, εξαιτίας της άμεσης
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σύνδεσής τους. Στο τέλος η Κεντρική Επιτροπή οδηγήθηκε σε διάλυση, εξαιτίας των
δικών της χειρισμών, αλλά και εξαιτίας της ευθυνοφοβίας της να αναλάβει το κόστος
των ενεργειών της.
Η Εθνική Άμυνα του 1876, συσπειρώθηκε από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής
και ενώ δεν διέθετε αρχικά χαρακτηριστικά συνωμοσίας, παρόλαυτά αποτέλεσε ένα
είδος «παρακυβέρνησης». Αποτέλεσε την συνέχεια της Κεντρικής Επιτροπής του 1866
και ανέπτυξε διευρυμένη δράση, εντός και εκτός συνόρων. Στην ουσία έπραττε ότι
φοβόταν να αναλάβει η κυβέρνηση και τα μέλη της διατηρούσαν στενές επαφές με
υπουργούς και βουλευτές της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Η δράση της
χαρακτηρίζεται από έντονο παρασκήνιο και γι’αυτό το λόγο κατηγορήθηκε έντονα για
μηχανορραφίες και περιστατικά κατάχρησης χρημάτων. Λίγο αργότερα, για να
αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη συνενώθηκε με την Αδελφότητα και σχημάτισαν
μαζί την Κεντρική Επιτροπή του 1877. Αν και υπήρξε συνένωση κάθε μία διατήρησε
άτυπα την ανεξαρτησία της συνεχίζοντας όμως να αποτελούν μεμονωμένα φερέφωνα
της ελληνικής κυβέρνησης.
Ελάχιστες είναι οι πατριωτικές οργανώσεις που δεν αρνιόντουσαν την σύνδεση
τους με την κεντρική εξουσία. Το σύνηθες ήταν ότι διέψευδαν την οποιαδήποτε επαφή
και υπαγορεύονταν από μυστικότητα, έως το 1870 περίπου, διότι αργότερα ήταν πολύ
δύσκολο να πείσουν για την «μυστική» τους δράση. Όπως έχει αναφερθεί και
παραπάνω, με την πάροδο των χρόνων και ειδικά το 1870 δρούσαν ανοιχτά,
αλλοιώνοντας τα συνωμοτικά τους χαρακτηριστικά. Μετά το 1870 και οι οργανώσεις
αποποποιήθηκαν την μυστική τους ταυτότητα και οι ελληνικές κυβερνήσεις
νομιμοποίησαν την δράση των οργανώσεων. Εν κατακλείδι, οι επίσημες ελληνικές
κυβερνήσεις στην αρχή δεν ήθελαν να αναλάβουν δράση, οπότε εύλογα
δραστηριοποιούνταν οι οργανώσεις. Αργότερα οι κυβερνήσεις πείστηκαν για την
αναγκαιότητα της δράσης και θέλησαν να αναλάβουν τολμήματα αλλά δεν μπορούσαν
εξαιτίας της διεθνούς συγκυρίας ενώ οι οργανώσεις συνέχιζαν την δράση τους. Έτσι,
στην δεύτερη περίπτωση οι ελληνικές κυβερνήσεις συνειδητά χρησιμοποιούσαν τις
εταιρείες ως μυστικό βραχίονά τους, εφόσον αυτό τις διευκόλυνε. Για κάποιες άλλες
οργανώσεις είναι δύσκολο να εξαχθούν βέβαια συμπεράσματα, εξαιτίας της
ανεπάρκειας του αρχειακού υλικού. Ωστόσο, τα στοιχεία της μέχρι τώρα έρευνας για
τη δράση της Κεντρικής Επιτροπής του 1866, διαφωτίζουν ικανοποιητικά το έργο της
και αποδεικνύουν το έντονο παρασκήνιο της εποχής.
Όσον αφορά γενικά τη δομή των οργανώσεων, οι αρμόδιοι των σωματείων
κρίθηκαν ακατάλληλοι, εφόσον δεν εξυπηρετούσαν τα εθνικά συμφέροντα.
Διατηρούσαν υπόγειες επαφές με κυβερνητικούς κύκλους, προκαλούσαν την έξαψη
της κοινής γνώμης με πατριωτικά αισθήματα και επικαλούνταν ιστορικά δίκαια για να
γίνονται ευρέως αρεστοί. Επιπρόσθετα, δεν διέθεταν γνώσεις σε υπηρεσιακά
ζητήματα και ζητούμενό τους ήταν η κατάκτηση δόξας, χρήματος και η προβολή
προσωπικών κινήτρων, αγνοώντας τις ανάγκες του έθνους. Τα σωματεία συστήθηκαν
πρόχειρα εξαιτίας της αδράνειας των κυβερνήσεων, δεν διέθεταν σαφείς στόχους,
χαρακτιρίζονταν από έλλειψη μεθοδικότητας και σχεδιασμού, αδιαφορώντας για το
κοινό καλό. Ως επί το πλείστον στηρίζονταν στον αυθορμητισμό των ανεύθυνων
προσωπικοτήτων και έτσι τα περισσότερα δεν κατάφεραν να πείσουν.
Επίσης, τα περισσότερα σωματεία διεύρυναν το πεδίο δράσης τους και επιδίωξαν
άμεση ανάμειξη στα εσωτερικά ζητήματα του έθνους. Ακόμη, κάποια απέτυχαν
εξαιτίας των εσωτερικών αντιζηλιών και εξαιτίας της έλλειψης συγκεκριμένων
στόχων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η συνολική προσφορά τους δεν ενίσχυσε καθόλου το
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έργο της απελευθέρωσης της Κρήτης. Αξιοσημείωτη είναι η προσφορά σωματείων
μικρότερης εμβέλειας σε σχέση με τις διαδεδομένες εταιρείες που απασχόλησαν την
βιβλιογραφία, όπως η Κεντρική Επιτροπή του 1866, καθώς και οι συνδρομές των
ομογενών σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Το σίγουρο είναι ότι η ύπαρξη όλων
αυτών των οργανώσεων αποτέλεσε το «κοινό μυστικό» όλων, εφόσον η δράση τους
δεν ήταν μυστική και η κάθε ελληνική κυβέρνηση διατηρούσε υπόγειες συζητήσεις
μαζί τους. Η παρουσία των οργανώσεων όλο τον 19ο αιώνα δηλώνει ότι δεν υπήρχαν
δυναμικές προσωπικότητες που να μπορούσαν να επιβληθούν δυναμικά
οργανώνοντας αποτελεσματικά σωματεία και επιτυγχάνοντας ουσιαστικά
αποτελέσματα.

Η «μυστική» δράση των πατριωτικών οργανώσεων

Maria Malandri
The «secret» action of patriotic organisations that became active in Crete
during the 19th century: The action of the Central Committee of 1866.
Summary
The topic of the present announcement is the «secret» action of patriotic
organisations that became active in Crete during the 19th century, focusing on the
Central Committee of 1866. The aim of this announcement is to highlight the «secret»
action of the organisations, which was «secret» only by name. The examination of the
relative archives shows that most of the organisations kept secret contacts with the
various Greek Governments all through the 19th century.
The case of the biggest organisation of the period, the Central Committee of 1866,
is examined, which ten years later developed to the Central Committee of 1877. This
organisation reflects the action of all the committees of its era and its development is
a quite interesting topic for research. The Central Committee had many disadvantages
in its actions and organisation, faced many accusations for economic misuses, and
caused many reactions due to its incoherent decisions. However, despite its flaws that
are argued in the text, one cannot ignore the help it offered to the island, promoting
constantly the message of the Unification with mainland Greece.
Although the Central Committee had the means to contribute to the Cretan Struggle
essentially, it pottered in political games and its main concern was the acquisition of
money and power. The disadvantages it presented in its actions and organisation
deprived the Cretan Struggle of means, which could potentially further enforce
essentially the revolutionary actions.
As years passed by, the loss of the «secret» characteristic of the organisations is
obvious. The Central Committee of 1877 had transformed in a basic power for the
Governments, making them its hostages. It is a fact that the «secret» aspect of the
organisations was a myth, especially after 1870 when it had been long lost.
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«Οι απόψεις του Φίλιππου Δραγούμη για την ονοματοδοσία και
διαχείριση των σλαβόφωνων της Μακεδονίας το 1948 και το 1962»

1. Εισαγωγή
Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχους να διερευνήσει τις απόψεις Φίλιππου
Δραγούμη για την αναζήτηση εθνικά επωφελούς ονομασίας της σλαβόφωνης
κοινότητας της Μακεδονίας και να αναδείξει τις προτάσεις του Έλληνα πολιτικού
σχετικά με την εφαρμογή μιας πολιτικής με κατάληξη την αποτελεσματική ένταξη των
σλαβόφωνων στο ελληνικό εθνικό αφήγημα. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε την
επίδραση που αυτές άσκησαν στην ελληνική πολιτική. Για την υλοποίηση των στόχων
αξιοποιούνται κυρίως δύο υπομνήματα του ίδιου το 1948 και το 1962.
Ο Φ. Δραγούμης ανήκε σε οικογένεια καταγόμενη απ’ τη Δυτική Μακεδονία
(περιφέρεια Καστοριάς)1.Εξελέγη βουλευτής Φλώρινας-Καστοριάς το 1920-1922,
1926-1928, 1932-1933, 1933-1935, και το 1946-1949 στην εκλογική περιφέρεια
Θεσσαλονίκης. Στο διάστημα της πολιτικής του σταδιοδρομίας διετέλεσε: 1)
υφυπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Γ.Παπανδρέου
(Μάιος 1944-Ιανουάριος 1945) 2) υφυπουργός Εξωτερικών, στην κυβέρνηση Κ.
Τσαλδάρη (Διάσκεψη Ειρήνης, Απρίλιος-Οκτώβριος 1946) 3) υπουργός
Στρατιωτικών, στην ίδια κυβέρνηση (Νοέμβριος 1946-Ιανουάριος 1947)2.
2. Η σλαβομακεδονική ταυτότητα και η Βαλκανική πολιτική των σλαβικών
κρατών από το 1885 μέχρι το 1948
Τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου άρχισε να λαμβάνει χώρα η διάλυση
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η ανάδυση νέων κρατών-εθνών στα πρώην
εδάφη της.3 Στην παραπάνω διαδικασία καταλυτικά επέδρασε η εμφάνιση του
Μακεδονικού ζητήματος και ιδιαίτερα το θέμα της εθνολογικής ταυτότητας των
κατοίκων της Μακεδονίας. Οι τελευταίοι υπάγονταν θρησκευτικά στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο, βασικό φορέα της ελληνικής γλώσσας και της ορθόδοξης παράδοσης.
Λόγω της ορθόδοξης πίστης τους, η κρατούσα ελληνική αντίληψη, τουλάχιστον τις
πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, ήταν ότι είχαν ασπασθεί και τη νεοπαγή ελληνική
εθνική ιδεολογία4. Για τους Βούλγαρους, από την άλλη, η Μακεδονία δεν αποτελούσε

1

Φ. Δραγούμης, «Βιογραφικό σημείωμα Φιλίππου Στεφάνου Δραγούμη», Ἐκλογή Πολιτικῶν
Δημοσιευμάτων Συνέδριο του Λιβάνου Κυβέρνηση ἀπελευθέρωσης 1944, Αθήνα 1945, σ. 31
2
Φ.
Δραγούμης,
«Βιογραφικό
Σημείωμα»,
ανακτήθηκε
στις
27.6.2015
από
http://www.ascsa.edu.gr/index.php/archives/philippos-dragoumis-biography
3 V. Arbakee,, «Ποιος μπορεί να γιατρέψει μια ραγισμένη καρδιά; Η θέση της Μακεδονίας στη σύγχρονη
βουλγαρική ιστορία», Στεφανίδης Ι.- Βλασίδης Β.- Κωφός Ε., (επιμ.), Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο:
Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, [ΙΜΜΑ- Πατάκης], Αθήνα 2008, σ.239.
4
Β. Γούναρης, «Οι Σλαβόφωνοι της Μακεδονίας: Η πορεία της ενσωμάτωσης στο ελληνικό εθνικό κράτος,
1870 – 1940», Μακεδονικά (1994), τ. 29, σ. 213
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μια ξεχωριστή ιστορική οντότητα, αλλά γενικότερο τμήμα των βουλγαρικών
διεκδικήσεων5.
Το ζήτημα απέκτησε νέα δυναμική τη δεκαετία του 1870, όταν στο πλαίσιο
της Εξαρχίας της Βουλγαρίας, με την υποκίνηση «τῶν Ρώσσων [sic] πανσλαυϊστῶν»6,
όπως πίστευε ο Δραγούμης, προτάθηκε στον σλαβικό πληθυσμό της Μακεδονίας μια
σύγχρονη εθνική ιδέα η οποία ερειδόταν στην κεντρική έννοια του “βουλγαρικού
έθνους”. Ο βουλγαρικός εθνικισμός όριζε το σύνολο του σλαβόφωνου πληθυσμού της
Μακεδονίας ως βουλγαρικό στην πλειονότητά του, ανεξάρτητα από τον θρησκευτικό
και πολιτικό προσανατολισμό του7. Το αποτέλεσμα της παραπάνω παρέμβασης
επέφερε, κατά τον Δραγούμη, τη σαφέστατη διαφοροποίηση των σλαβόφωνων: «ὅσοι
ἀναγνώριζαν τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἦταν Ἕ λ λ η ν ε
ς ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ὁμιλούμενη γλῶσσα, ἐνῶ ὅσοι ἀκολούθησαν τη Βουλγαρική
Ἐξαρχία ἦταν Β ο ύ λ γ α ρ ο ι»8.
Μια νέα προσέγγιση αναφορικά με την εθνική ταυτότητα των σλαβόφωνων
της Μακεδονίας, σύμφωνα με τον Δραγούμη, διατυπώθηκε από «τό Σοσιαλιστικόν
Αὐτονομιστικόν Μακεδονικόν Κομιτάτον», το οποίο διακίνησε τη θέση περί διακριτής
“μακεδονικής” ταυτότητας του σλαβόφωνου πληθυσμού με αρχικό στόχο «νά
προσελκυσθοῦν παραπλανώμενοι καί μή σχισματικοί βουλγαρικοί πληθυσμοί τῆς
Μακεδονίας» ώστε μελλοντικά να τεθεί θέμα «αὐτονομήσεως τῆς Μακεδονίας» 9.
Απόληξη του πολιτικού ελιγμού της Βουλγαρίας, όπως εκτιμούσε ο Δραγούμης, θα
ήταν «νά προσαρτηθῇ ἡ Μακεδονία πραξικοπηματικῶς εἰς τήν Βουλγαρίαν κατά τό
προηγούμενον τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας (Βορείας Θράκης) τό 1885»10.
Ορατό όμως ήταν και το σερβικό ενδιαφέρον για τη διεκδίκηση των
πληθυσμών της Μακεδονίας ως εθνικών11. Ο γιουγκοσλαβικός εθνικισμός προώθησε
την πολιτική του σλαβομακεδονισμού12, μολονότι μέχρι τα 1920 οι Σέρβοι δε
μιλούσαν για κάποιο “μακεδόνικο έθνος”13. Οι Σέρβοι με τη σειρά τους καλλιέργησαν,
από το 1913, την ιδέα ότι στη Μακεδονία κατοικεί «ἰδιαιτέρα “σλαυϊκή μακεδονική”
ἐθνότης διάφορος τῆς βουλγαρικῆς…ὀνομάζοντες αὐτούς “Σλαύους τῆς Μακεδονίας”

5 Σ. Σφέτας,

Η διαμόρφωση της Σλαβομακεδονικής ταυτότητας, Μια επώδυνη διαδικασία, Θεσσαλονίκη 2003,
σ. 22
6 Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη [στο εξής: Γ.Β., A.Φ.Δ.], Φακ. 104, Υποφακ. 6,
έγγραφο 160, «Περί τῶν παραμεθορίων βουλγαροφώνων πληθυσμῶν» [στο εξής: Φ. 104, ΥΦ. 6, έγγρ. 160
«Περί τῶν βουλγαροφώνων»],σ. 2
7
V. Arbakee, «Ποιος μπορεί να γιατρέψει μια ραγισμένη καρδιά; », σ.242-243.
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Φ. Δραγούμης, «Βουλγαρόφωνοι Ἕλληνες και ὄχι Σλαυομακεδόνες», εφημ. Ἐλληνική Φωνἠ, Φλώρινα
15.03.1947
9 Γ.Β., A.Φ.Δ., Φ. 104, ΥΦ. 6, έγγρ., 160 «Περί τῶν βουλγαροφώνων», σ.3
10 ό.π., σ.3-4.
11
Β. Γούναρης, «Η Μακεδονία των Ελλήνων: Από το Διαφωτισμό έως τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο»,
Στεφανίδης Ι.- Βλασίδης Β.- Κωφός Ε., (επιμ.), Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο: Διεπιστημονικές
προσεγγίσεις, [ΙΜΜΑ- Πατάκης], Αθήνα 2008, σ. 198
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Σ. Σφέτας, Η διαμόρφωση της Σλαβομακεδονικής ταυτότητας, σ. 65
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Μ. Λυμπεράτος, «ΚΚΕ και Σλαβομακεδονική μειονότητα στην κατεχόμενη Δ. Μακεδονία (1941-1944)»,
Μνήμων (1998), τεύχος 20, σ. 68
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ἤ “Σλαυομακεδόνας”»14, επιδιώκοντας να αποσπάσουν τους βουλγαρομακεδόνες από
τον βουλγαρικό εθνικισμό, όπως υποστήριζε ο Δραγούμης.
Το ενδιαφέρον των Σέρβων για την καταγωγή και το χαρακτηρισμό των
σλαβόφωνων κατοίκων της ελληνικής Μακεδονίας εκδηλώθηκε εντονότερα το 192425. Μετά την υπογραφή του πρωτόκολλο Πολίτη-Καλφώφ με το οποίο η Ελλάδα
αναγνώρισε, έστω και προσωρινά, την ύπαρξη “βουλγαρικής” μειονότητας στο
έδαφός της15, η Σερβία απαίτησε να χαρακτηρίζεται το ομιλούν ιδίωμα ως «ἰδιαίτερον
σλαυϊκόν»16.
Σημαντικότατες εξελίξεις στο Μακεδονικό Ζήτημα έλαβαν χώρα στο
εσωτερικό των κομμουνιστικών κομμάτων την περίοδο του αντιφασιστικού αγώνα.
Στην πρώτη σύνοδο του Αντιφασιστικού Συμβουλίου για την απελευθέρωση του λαού
της Γιουγκοσλαβίας στις 27 Νοεμβρίου 1942 (AVNOJ) αποφασίστηκε η αναβίωση
της Γιουγκοσλαβίας σε ομοσπονδιακή βάση, καθιστώντας έτσι τη Μακεδονία εντός
της Γιουγκοσλαβίας ένα Πεδεμόντιο για την εθνική ολοκλήρωση της Μακεδονίας.
Πλέον, η Μακεδονία του Βαρδάρη είχε καταστεί κέντρο των νέων μακεδονικών
σχεδίων17 με «ἀντικειμενικόν στόχον, ποῦ ἐτέθη ὑπό τῆς Σοβιετικἡς Ἑνώσεως ἀπό
κοινοῦ μέ τόν Τίτο, τήν ἵδρυσιν ἀνεξαρτήτου Μακεδονικοῦ κράτους περιλαμβάνοντος
καί τήν σερβικήν (τοῦ Ἀξιοῦ) καί τήν ἐλληνικήν (τοῦ Αἰγαίου) καί τήν βουλγαρικήν (τοῦ
Πυρῆνος)»18. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου ο Τίτο σε συνεργασία με τους
Σοβιετικούς, στο κομμάτι που αφορούσε τη Μακεδονία, εκπόνησαν, όπως πίστευε ο
Δραγούμης, επεκτατικά σχέδια που αφορούσαν είτε «τήν κατάληψιν όλοκλήρου τῆς
Μακεδονίας, έπομένως καί τῆς Θράκης, πραξικοπηματικῶς καί δή τῆς
Θεσσαλονίκης»19 είτε «τήν ἀπόσπασιν μόνον τῶν πυκνώτερον κατοικουμένων ύπό
βουλγαροφώνων περιφερειῶν τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας (Καστορίας, Κορεστίων,
Πρέσπας, Φλωρίνης, Ἀμυνταίου, Ἐδέσσης και Ἀλμωπίας)»20.
Προς την κατεύθυνση αυτή, ήδη από το 1943, στη Μακεδονία δρούσαν
οργανώσεις με στόχο φαινομενικά τον συντονισμό των αντιστασιακών κινημάτων
Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας, στην πράξη όμως στόχευαν να εμφυσήσουν στους
σλαβόφωνους της ελληνικής Μακεδονίας ιδιαίτερη, “μακεδονική” εθνική
συνείδηση21. Ο Δραγούμης εξηγώντας τον ρόλο μιας τέτοιας οργάνωσης στη
διαδικασία εθνολογικής μετάλλαξης, τόνισε ότι «οι Βουλγαρόφρονες Μακεδόνες
ἐνεφανίσθησαν τό 1945 (Ἀπρίλιος τοῦ 1945), ὄχι πλέον ὡς Βούλγαροι, ἀλλ’ ὡς

Γ.Β., A.Φ.Δ., Φ. 104, ΥΦ. 6, έγγρ. 160 «Περί τῶν βουλγαροφώνων», σ.3
Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους στη Μακεδονία στο πλαίσιο του
μακεδονικού ζητήματος: Το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας, Αθήνα 2006, σ. 38
16 Γ.Β., A.Φ.Δ., Φ. 104, ΥΦ. 6, έγγρ. 160 «Περί τῶν βουλγαροφώνων», σ.6
17
V. Arbakee, «Ποιος μπορεί να γιατρέψει μια ραγισμένη καρδιά; », σ. 256-258
18
Γ.Β., A.Φ.Δ., Φ. 104, ΥΦ. 6, έγγρ. 160 «Περί τῶν βουλγαροφώνων», σ.4
19 ό.π., σ.5
20 ό.π., σ.5
21 Ι. Μιχαηλίδης, «Ταυτότητες, Διπλωματία, Πολιτικοί και Στρατιωτικοί συσχετισμοί: Η περίπτωση των
Σλαβόφωνων στην Ελλάδα (1919-1949)», Στεφανίδης Ι.- Βλασίδης Β.- Κωφός Ε., (επιμ.) Μακεδονικές
ταυτότητες στο χρόνο: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2008, σ.343
14
15

Οι απόψεις του Φίλιππου Δραγούμη

κομμουνισταί “Σλαυομακεδόνες” , και μετεῖχον πλέον τοῦ Ν.Ο.Φ., τό ὁποῖον δέν εἶχε
χαρακτῆρα βουλγαρικόν, ἀλλά “σλαυομακεδονικόν” καί κομμουνιστικόν»22 και είχε ως
αποστολή «νά ἐπιβάλλουν εἰς τούς βουλγαροφώνους χωρικούς νά αὐτονομάζωνται
“Σλαυομακεδόνες”»23.
3. Η ονομασία των σλαβόφωνων της Μακεδονίας
Πρέπει να σημειωθεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχικής περιόδου
αναβίωσε στην Ελλάδα το κλίμα ενός ιδιότυπου μεγαλοϊδεατισμού με την ανάδυση
αιτημάτων εδαφικής επέκτασης, αυτοδιάθεσης των αλύτρωτων Ελλήνων (Κύπρος,
Βόρειος Ήπειρος, Δωδεκάνησα) και την απαίτηση για νέους συνοριακούς
διακανονισμούς με τους βόρειους γείτονες24. Τα ελληνικά αιτήματα προσέκρουαν,
κατά τον Δραγούμη, στη γιουγκοσλαβική προπαγάνδα περί αυτονομίας της
Μακεδονίας, «γιά νά ἐμποδιστεῖ ἡ δίκαιη ἐπέκταση τῆς Ἑλλάδας πρός βορρᾶν, ἴσαμε
τά φυσικά σύνορα τῆς πραγματικῆς Μακεδονίας (δηλαδή χωρίς τήν ἀρχαία Παιονία)»25.
Ωστόσο, η παραπάνω εκτίμηση διαψεύστηκε στην πράξη όταν, στο πλαίσιο
της Συνδιάσκεψης του Παρισιού το 1946, ο Γιουγκοσλάβος εκπρόσωπος Πιγιάντε
έθεσε με τον πλέον επίσημο τρόπο το ζήτημα της “Μακεδονίας του Αιγαίου” και το
δικαίωμα της εθνικής ενότητας του “μακεδονικού έθνους”26. Κι ενώ το 1948 τα
αποσχιστικά σχέδια σε βάρος της ελληνικής Μακεδονίας «είχαν ματαιωθῇ»27, κατά
την εκτίμηση του Δραγούμη, ο Έλληνας διπλωμάτης, ως επικεφαλής της
αντιπροσωπείας που παρακολουθούσε τις εργασίες της Διάσκεψης του Συμβουλίου
των υπουργών Εξωτερικών των Μεγάλων Δυνάμεων στο Παρίσι28, έκρινε ότι ήταν
πλέον αντιμέτωπος με τη νέα φάση του «τοῦ καταχτητικοῦ ἀγῶνα τοῦ
Πανσλαυϊσμοῦ»29, ο οποίος προωθούσε, κατά την άποψη του Έλληνα Υφυπουργού
Εξωτερικών, τη λύση «τῆς ἀναγνωρίσεως παρά τοῦ Ο.Η.Ε. ἐθνικῆς μειονότητος
“σλαυομακεδινικῆς” (sic) εἰς τήν έλληνικήν Μακεδονίαν διά τῆς ἐξασφαλίσεως διεθνῶς
μειονοτικῶν ἐθνικῶν, ἐκκλησιαστικῶν καί σχολικῶν δικαιωμάτων τῶν
“σλαυομακεδονικῶν” πληθυσμῶν»30. Στο αίτημα αυτό συμπαραστεκόταν και η
Βουλγαρία, η οποία διεκδίκησε τη Δυτική Θράκη31, «εἰς ἀντάλλαγμα τῆς παραιτήσεώς
της ἀπό πάσης ἀξιώσεως ἐπί τῆς Μακεδονίας»32. Άλλωστε, η Γιουγκοσλαβία του Τίτο
και η Βουλγαρία του Δημητρώφ φάνηκαν το 1947, στη Διάσκεψη του Μπλεντ, να
Γ.Β., A.Φ.Δ., Φ. 104, ΥΦ. 6, έγγρ. 160 «Περί τῶν βουλγαροφώνων», σ.5
ό.π., σ. 5
24
Μ. Λυμπεράτος, «ΚΚΕ και σλαβομακεδονική μειονότητα», σ. 82
25 Φ. Δραγούμης, «Μακεδονία και Μακεδόνες», Πολιτική Ἐπιθεώρησις, τεύχος 11, 1 Σεπτεμβρίου 1945
26 Π. Χριστίδης, Οι ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις στη συνδιάσκεψη για την ειρήνη στο Παρίσι, 1946,
διδακτορική διατριβή, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2007,
ανακτήθηκε στις 25/06/2015 από http://invenio.lib.auth.gr/record /79252/files/gri-2007-774, σ. 176
27 Γ.Β., A.Φ.Δ., Φ. 104, ΥΦ. 6, έγγρ. 160 «Περί των βουλγαροφώνων», σ.5
28
Π. Χριστίδης, Οι ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις, σ. 139
29 Φ. Δραγούμης, «Ἑνωμένη ὁμόσπονδη Μακεδονία», εφημ. Ἐμπρός, Αθήναι 24 Ιανουαρίου 1946
30 Γ.Β., A.Φ.Δ., Φ. 104, ΥΦ. 6, έγγρ. 160 «Περί τῶν βουλγαροφώνων», σ.5
31 Σ. Σφέτας, Η διαμόρφωση της Σλαβομακεδονικής ταυτότητας, σ. 231
32 Γ.Β., A.Φ.Δ., Φ. 104, ΥΦ. 6, έγγρ. 160 «Περί των βουλγαροφώνων», σ. 4
22
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συμφωνούν στο ζήτημα του μέλλοντος της Μακεδονίας33. Αντικειμενικός στόχος «τοῦ
νέου σοβιετικοῦ σχεδίου», όπως έκρινε ο Δραγούμης, ήταν «νά κυριαρχήσῃ ὁ
σλαυϊσμός εἰς τήν Χερσόνησον τοῦ Αἴμου διά τριῶν, ἀντί τῶν μέχρι τοῦδε δύο, σλαυικῶν
ἐθνοτήτων»34.
3.1. Η απόρριψη των ονομασιών «Σλαβομακεδόνας» και «Σλάβος»
Είναι γεγονός ότι την εποχή του ελληνικού εμφύλιου το Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας και οι αρχές Ασφαλείας είχαν βαρύνοντα ρόλο στη χάραξη της κρατικής
πολιτικής στο Μακεδονικό35. Στο πλαίσιο αυτό η ελληνική στρατιωτική ηγεσία
ζήτησε από τον Δραγούμη ως μέλος της Επιτροπής Εθνικών δημοσιευμάτων να
τοποθετηθεί «περί τῶν προκριτέων ὅρων τοῦ γλωσσικοῦ σλαυϊκοῦ ἰδιώματος
πληθυσμῶν παραμεθορίων τινῶν χωρίων τῆς Βορείας Ἑλλάδος»36. Ο τελευταίος,
ανήκοντας στους πλέον παραδοσιακούς πολιτικούς χειριστές της Αθήνας οι οποίοι
διέβλεπαν ως επικίνδυνη την επανάληψη της από βορρά “σλαβικής απειλής” με
αμφισβήτηση του βορειοελλαδικού37, θεώρησε ότι το σχέδιο αυτό είχε πιθανότητες
επιτυχίας εξαιτίας του φιλελεύθερου κλίματος του διεθνούς περιβάλλοντος: «…ή
προστασία τῶν μικρῶν, τῶν ἀδυνάτων καί τῶν μειονοτήτων εἶναι προσφιλές θέμα
πάντων τῶν ἀληθῶς φιλελευθέρων καί δημοκρατικῶν τό φρόνημα λαῶν..»38.
Θέλοντας να καθορίσει την ελληνική διπλωματική γραμμή για μια αρνητική
για τα ελληνικά συμφέροντα εξέλιξη ο Έλληνας πολιτικός, τοποθετήθηκε στο
ερώτημα για την ονομασία των σλαβόφωνων της Μακεδονίας, απορρίπτοντας
απερίφραστα ως αβάσιμο ιστορικά τον όρο “Σλαβομακεδόνας”: «Ἐκ λόγων ἱστορικῶν
καταδεικνύεται
τό ψευδές τῆς ύπάρξεως ποτέ εἰς τό παρελθόν ἰδιαιτέρας
“σλαβομακεδονικῆς” γλώσσης καί ἐθνότητος»39. Για τον Δραγούμη άλλωστε οι
πληθυσμοί αυτοί είναι «ἀρχαῖοι ἐντόπιοι Ἕλληνες ἀναμιχθέντες ἴσως, ἐν μέρει μετά
Σλαύων καί υἱοθετήσαντες κατά τούς σκοτεινούς αἰῶνας τῆς τουρκοκρατίας τήν
εὐκολωτέραν βουλγαρικήν διάλεκτον»40.
Μία άλλη πιθανή ονομασία που πραγματεύθηκε ο Έλληνας διπλωμάτης στο
υπόμνημά του ήταν η σλαβική. Όπως, υποστήριζε, ο χαρακτηρισμός αυτός, θεωρητικά
«δέν ἔχει στενῶς ἐθνικόν χαρακτῆρα, ἀλλά μόνον γλωσσικόν ἤ καί εὐρίτερον (sic)
φυλετικόν», ωστόσο, στην ονομασία αυτή ελλόχευε ο κίνδυνος για την Ελλάδα, αν
αρχικά δεχθεί την ύπαρξη «“σλαυϊκῆς” γλωσσικῆς μειονότητας εἰς τήν Μακεδονίαν
ὅρος ποῦ εἶναι οὐσιαστικῶς ταυτόσημος πρός τόν ὅρον “σλαυομακεδονική”»,

Ι. Κολιόπουλος, «Η Μακεδονία σύνορο δύο κόσμων (1945-1949)», ανακτήθηκε στις 15/3/2017 από
http://www.imma.edu.gr/imma/history/15.html
34 Γ.Β., A.Φ.Δ., Φ. 104, ΥΦ. 6, έγγρ. 160 «Περί των βουλγαροφώνων», σ. 4
35
Ε. Κωφός, «Ελληνικό κράτος και μακεδονικές ταυτότητες (1950-2005)», Στεφανίδης Ι.- Βλασίδης Β.Κωφός Ε., (επιμ.) Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2008, σ. 374
36 Ε. Κωφός, «Ελληνικό κράτος και μακεδονικές ταυτότητες», σ. 374
37 ό.π., σ. 364-365
38 Γ.Β., A.Φ.Δ., Φ. 104, ΥΦ. 6, έγγρ.160 «Περί τῶν βουλγαροφώνων», σ.6
39 ό.π., σ.1
40 Φ. Δραγούμης, «Πρώτιστα εθνική συνείδηση», Πολιτική Ἐπιθεώρησις, τεύχος 8, 15 Ιουλίου 1945
33
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μελλοντικά αυτή να αναγνωριστεί ως «ἰδιαιτέρα “σλαυομακεδονική” ἐθνότης»41.
Συμπληρωματικά προς την παραπάνω θέση ο Δραγούμη πρόσθεσε το επιχείρημα ότι
ο όρος “σλαυόφωνος” ήταν ιστορικά όψιμος, καθώς άρχισε να διακινείται στη
Μακεδονία «μόνον μετά τήν ύπό τῆς Νοτιοσλαυίας τό 1924 καταγγελίαν τῆς
έλληνοσερβικῆς συμμαχίας τοῦ 1913»., χωρίς η Ελλάδα να αποδεχθεί ποτέ, κατά τον
Δραγούμη, επισήμως «τήν ὕπαρξιν ἰδιαιτέρας “μακεδονικῆς” ἐθνότητος»42.
3.1.1. Η προτίμηση στον όρο «Βουλγαρόφωνος»: Ιστορικοί λόγοι
Αντιθέτως, συμβατή με τα εθνικά συμφέροντα, όπως τα αντιλαμβανόταν ο
Δραγούμης τη δεδομένη συγκυρία, ήταν η ονομασία “Βουλγαρίζων” ή
“Βουλγαρόφρων”, «ἀκόμη καί ἐάν δέν ἦτο ἀληθές ὅτι τό “σλαυϊκόν” ἰδίωμα
ώρισμένων μακεδονικῶν πληθυσμῶν εἶναι τῷ ὄντι βουλγαρικόν καί ὄχι
“μακεδονοσλαυϊκόν” ἤ καί άπλῶς “σλαυϊκόν”, ἀκόμη καί ἐάν οί μισέλληνες ἐξ αὐτῶν
εἰς τό βάθος τῆς ψυχῆς των δέν συνεπάθουν πρός τήν Βουλγαρίαν καί ὄχι πρός τήν
Γιουγκοσλαυΐαν ἤ τήν Ρωσίαν»43.
Ο Έλληνας διπλωμάτης προέβη στην παραπάνω εκτίμηση βασισμένος στη
συγγένεια του σλαβόφωνου ιδιώματος με την «βουλγαρικήν διάλεκτον»44 και στην
παραδοσιακή ταύτιση σημαντικού ποσοστού των σλαβόφωνων πληθυσμών της
Ελληνικής Μακεδονίας «μέ τήν σχισματικήν βουλγαρικήν ἐξαρχίαν τῆς
Κωνσταντινουπόλεως, ἐνῶ οί πατριαρχικοί ἐκ τῶν σλαυοφώνων ἐθεώρουν έαυτούς ώς
Ἕλληνας οὐδέποτε ὅμως ώς Σέρβους»45. Η αποδοχή, μάλιστα, της παραπάνω εξίσωσης
καθιερώθηκε και ήταν αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα ήδη από τις ανταλλαγές του
1913 και κατόπιν, σύμφωνα με τον Δραγούμη:
«… ή έκουσία μετανάστευσις καί ἀνταλλαγή τῶν δηλωσάντων ὅτι εἶναι
Βούλγαροι σχισματικοί ἐκ τῶν βουλγαροφώνων τῆς έλληνικῆς Μακεδονίας εἶχε
πραγματοποιηθῇ ἀπό τοῦ 1912 με τ’ ἀναμφισβήτον κριτήριον τῆς ἐθνικῆς βουλγαρικῆς
συνειδήσεως καί τῆς θρησκευτικῆς προσκολλήσεως εἰς τό βουλγαρικόν σχῖσμα καί τήν
βουλγαρικήν Ἐξαρχίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως[….]. Ἐπί τῇ βάσει τῶν κριτηρίων
τούτων ἐνηργήθησαν καί αί μετέπειτα έκούσιαι ἀνταλλαγαί έλληνοβουλγαρικῶν
πληθυσμῶν, ἰδίως μετά τό 1922»46. Η αποτύπωση αυτής της αρχής σε προγενέστερα
διπλωματικά κείμενα θα μπορούσε να ενισχύσει τις ελληνικές θέσεις για την ονομασία
της μειονότητας.
3.1.2. Η προτίμηση στον όρο «Βουλγαρόφωνος»: Διπλωματικοί λόγοι

Γ.Β., A.Φ.Δ., Φ. 104, ΥΦ. 6, έγγρ. 160 «Περί τῶν βουλγαροφώνων», σ. 6
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη [στο εξής: Γ.Β., A.Φ.Δ.], Φάκ. 96, Υποφάκ. 11,
έγγραφο 187/1, «Σημείωμα ’Εμπιστευτικόν, Διά τήν ’Εσωτερικήν Ἀντιμετώπισιν τῆς
Σλαυοκουμμουνιστικῆς Ἐπιβουλῆς κατά τῆς Βορείου Ἑλλάδος» [στο εξής: Φ. 96, ΥΦ.11, έγγρ.187/1
«Σημείωμα ’Εμπιστευτικόν»], σ.2
43 Γ.Β., A.Φ.Δ., Φ. 104, ΥΦ. 6, έγγρ. 160 «Περί τῶν βουλγαροφώνων», σ.9
44 Γ.Β., A.Φ.Δ., Φ. 96, ΥΦ.11, έγγρ. 187/1 «Σημείωμα ’Εμπιστευτικόν», σ.2
45 ό.π., σ.2
46 Γ.Β., A.Φ.Δ., Φ. 104, ΥΦ. 6, έγγρ. 160 «Περί τῶν βουλγαροφώνων», σ.7
41
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Η διαδεδομένη υπόθεση ότι ένα από τα ομόσπονδα κράτη της Γιουγκοσλαβίας
θα γινόταν μια μεγάλη Μακεδονία, η οποία θα περιλάμβανε ορισμένα εδάφη της
Ελλάδας, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται η εδαφική της ακεραιότητα47, αρχικά
μπορούσε, κατά την εκτίμηση του Δραγούμη, να στρέψει τη σλαβόφωνη κοινότητα
της ελληνικής Μακεδονίας «πρός τό ἰσχυρώτερον καί πλησιέστερον σλαυϊκόν κράτος
διά τήν λῆψιν όδηγιῶν καί τήν ἐξασφάλισιν προστασίας, ἔστω καί ἀφανοῦς»48 και
μελλοντικά η σλαβόφωνη κοινότητα «νά ἐπιδιώξει τήν διεθνῆ ἀναγνώρισίν της ώς
“σλαυομακεδονικῆς” ἐθνικῆς μειονότητος καί τήν προστασίαν της ύπό τοῦ ἀνεξαρτήτου
κράτους τῆς Μακεδονίας, μέλους τῆς εὐρυτέρας Νοτιοσλαυϊκής Όμοσπονδίας τοῦ
Τίτου»49. Επίσης, επιβαρυντικά προς τα ελληνικά συμφέροντα εκτιμούσε ότι
μπορούσε να λειτουργήσει η αρχόμενη καχυποψία του Stalin προς τον
γιουγκοσλαβικό ηγεμονισμό50 και η «ἐνδεχόμενη συμπλησίασις, ἄν μή προσχώρησις,
τῆς χώρας ταύτης [ενν. Γιουγκοσλαβία] πρός τήν Δύσιν». Γι’ αυτό τον λόγο πίστευε
ότι η αναγνώριση των σλαβόφωνων ως «βουλγαρόφωνης μειονότητος διασπᾷ κάπως
τήν “μακεδονικήν” ένότητα»51.
Άλλο ένα στοιχείο που περιέπλεκε τη κατάσταση στα Βαλκάνια ήταν το
ζήτημα της Νοτιο-Σλαβικής Ομοσπονδίας της Γιουγκοσλαβίας και της Βουλγαρίας52.
Τελικά, η αποπομπή της Γιουγκοσλαβίας από την Cominform στις 28 Ιουνίου 1948
είχε ως άμεση αντανάκλαση να οξυνθεί η ένταση στις σχέσεις ΒουλγαρίαςΓιουγκοσλαβίας με αφορμή την πολιτική του Τίτο στο Μακεδονικό53. Ο
ανταγωνισμός των δύο κομμουνιστικών κρατών για τη Μακεδονία συνεχίστηκε και
αναζωπυρώθηκε και μετέπειτα. Γι’ αυτό ο Δραγούμης φρονούσε ότι, με αφορμή τη
ονομασία «Βουλγαρόφωνος», η ελληνική διπλωματία έπρεπε να αναρριπίσει «τήν
ύπάρχουσαν ἀντίθεσιν μεταξύ Νοτιοσλαυΐας καί Βουλγαρίας ώς πρός τήν διεκδίκησιν
τῶν Σλαυοφώνων τῆς Έλληνικῆς Μακεδονίας»54. Είναι φανερό ότι, στην οπτική του
Δραγούμη, ήταν η Βουλγαρία ήταν λιγότερο επικίνδυνη για τα ελληνικά συμφέροντα
στη Μακεδονία με το σκεπτικό ότι, αν μελλοντικά η Βουλγαρία επιδίωκε να πλησιάσει
στα ελληνικά εδάφη της Μακεδονίας, θα χρειαζόταν να καταλάβει πρώτα «τό ἔδαφος
ἐφ’ όλοκλήρου τῆς σερβικῆς Μακεδονίας», εξέλιξη που στη σκέψη του Δραγούμη τη
δεδομένη στιγμή φάνταζε «ἀπίθανος»55, δεδομένης και της γενικότερης προσπάθειας
της Cominform να υπονομεύσει την κυριαρχία του Βελιγραδίου στη γιουγκοσλαβική
Μακεδονία56.
47

Β. Κόντης, «Η διεθνής διάσταση του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα (1946-1949)», Βαλκανικά Σύμμεικτα
(1993-1994), τ. 5-6, σ. 105
48 Γ.Β., A.Φ.Δ., Φ. 104, ΥΦ. 6, έγγρ. 160 «Περί τῶν βουλγαροφώνων», σ. 9
49 ό.π., σ. 9
50
Σ. Σφέτας, Η διαμόρφωση της Σλαβομακεδονικής ταυτότητας, σ. 243
51 Γ.Β., A.Φ.Δ., Φ. 104, ΥΦ. 6, έγγρ. 160 «Περί τῶν βουλγαροφώνων», σ.9
52
Β. Κόντης, «Η διεθνής διάσταση του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα (1946-1949)», σ. 105
53
Σ. Σφέτας, Η διαμόρφωση της Σλαβομακεδονικής ταυτότητας, σ. 259
54 Γ.Β., Α Φ Δ, Φ. 96, ΥΦ. 11, έγγρ. 187/1, «Σημείωμα ’Εμπιστευτικόν», σ. 1
55 Γ.Β., A.Φ.Δ., Φ. 104, ΥΦ. 6, έγγρ. 160 «Περί τῶν βουλγαροφώνων», σ.9
56
Σ. Σφέτας, Η διαμόρφωση της Σλαβομακεδονικής ταυτότητας, σ.263
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Επί πλέον, ο υπολογισμός των συμφερόντων της Σοβιετικής Ένωσης στην
περιοχή των Βαλκανίων δεν έμεινε έξω από την ανάλυση της διπλωματικής
κατάστασης από τον Δραγούμη. Για τους Σοβιετικούς το Μακεδονικό Ζήτημα
εκλαμβανόταν ως ζήτημα τακτικής. Ήδη, το 1924 η Cominform είχε διακηρύξει τη
θέση περί «Ενιαίας και Ανεξάρτητης Μακεδονίας σε μία Βαλκανική Ομοσπονδία», το
1934 εισήχθηκε η θεωρία57 περί «“μακεδονοσλαυϊκῆς” ἐθνότητος»58, ενώ και στο
Συνέδριο της Ειρήνης οι Σοβιετικοί υιοθέτησαν μια σκληρή γραμμή απέναντι στην
Ελλάδα, καθώς ενθάρρυναν και υποστήριζαν τις εδαφικές διεκδικήσεις των
γειτονικών -ηττημένων στον πόλεμο- κρατών με κομμουνιστικό καθεστώς κατά της
νικήτριας Ελλάδος59. Το νεοπαγές σλαβικό κράτος, που το κατοικούσε, το «τεχνητόν
κατασκεύασμα τῶν Ρώσων κομμουνιστῶν»60, προοριζόταν, όπως εκτιμούσε ο
Δραγούμης, «ἀφ’ ένός νά κρατῇ ὑποχειρίας»61 τόσο τη Γιουγκοσλαβία όσο και τη
Βουλγαρία και «ἀφ’ έτέρου ν’ ἀποκεφαλίζῃ τήν Έλλάδα»62. Γι’ αυτό και η ονομασία
«Βουλγαρόφωνος» ήταν δυνατόν, στη σκέψη του Έλληνα πολιτικού, να θέσει φραγμό
«συγχρόνως καί εἰς τό σοβιετικόν σχέδιον»63.
Τέλος, ο Δραγούμης εκτιμούσε ότι οι «βουλγαρόφρονες» υπήκοοι της
Ελλάδας δημογραφικά είχαν αποψιλωθεί και, ως εκ τούτου, δεν ήταν ισχυρή η
πιθανότητα η διεθνής κοινότητα να αποδεχθεί ότι «ἀποτελοῦν ἐθνικήν βουλγαρικήν
μειονότητα»64. Επί πλέον, το ελληνικό κράτος μπορούσε να τους εκδιώξει από το
ελληνικό έδαφος «ώς πράκτορες τοῦ πρώην ἐχθρικοῦ κράτους»65.

4.Η διαχείριση των Σλαβόφωνων της Μακεδονίας 1948-1962
4.1. Η εθνική πολιτική και οι σλαβόφωνοι το 1948
Η ελληνική αντίδραση απέναντι στους σλαβόφωνους κλιμακωνόταν πάντοτε
σε περιόδους κρίσης66. Η πολιτική του Κ.Κ.Ε. που προσδιόριζε τον σλαβόφωνο
πληθυσμό ως «[Σλαβο]Μακεδόνες», κατά την εθνότητα, σε συνδυασμό με την
εκτεταμένη στρατολογία στον ΔΣΕ, εκούσια ή βίαιη, έδινε την εικόνα μαζικής
Σ. Σφέτας, Όψεις του Μακεδονικού Ζητήματος στον 20ο αιώνα, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 55-73
Γ.Β., A.Φ.Δ., Φ. 104, ΥΦ. 6, έγγρ. 160 «Περί τῶν βουλγαροφώνων», σ.10
59 Β. Βλασίδης, «Η Μακεδονία και οι Μεγάλες Δυνάμεις», ανακτήθηκε στις 20.3.2017 από
http://www.imma.edu.gr/imma/history/16.html
60 Γ.Β., A.Φ.Δ., Φ. 104, ΥΦ. 6, έγγρ. 160 «Περί τῶν βουλγαροφώνων», σ.10
61 ό.π., σ.10
62 ό.π., σ.10
63 ό.π., σ.10
64 ό.π., σ.10
65 ό.π., σ.10
66
Ι. Μιχαηλίδης, «Ταυτότητες, Διπλωματία, Πολιτικοί και Στρατιωτικοί συσχετισμοί», σ.350
57
58
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αποδοχής της ταυτότητας αυτής, με αποτέλεσμα η κρατική πολιτική να αποδέχεται
την ύπαρξη στις τάξεις του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος Σλαβομακεδόνων,
ως αλλοεθνών οι οποίοι απεργάζονταν την απόσπαση της Μακεδονίας από την
Ελλάδα67. Ιδιαίτερα μετά την αποχή από τις εκλογές της 31ης Μαρτίου 1946 στον
ελληνικό τύπο δημοσιεύονταν άρθρα που ζητούσαν τον εκτοπισμό έξω από τα
ελληνικά σύνορα των «Σουδητῶν τῆς Ἑλλάδας», όπως χαρακτηριστικά αποκαλούσε
τους σλαβόφωνους η Νέα Αλήθεια68. Το ενδεχόμενο αυτό απορρίφθηκε από τον
Δραγούμη με το επιχείρημα ότι έχει καταδικασθεί ως μέτρο «ἀπαράδεκτον ύπό τῶν
Δυτικῶν Δημοκρατιῶν», αλλά και, επειδή, όπως προέβλεπε ο Δραγούμης, θα κλόνιζε
το διεθνές σύστημα ασφάλειας: «… περί σλαυϊκῶν μειονοτήτων, τό σλαυϊκόν
συγκρότημα θά ἔφθανεν ἴσως καί μέχρι πολέμου»69.
Η τύχη των σλαβόφωνων της ελληνικής Μακεδονίας προσέλκυσε το
ενδιαφέρον και του διεθνούς παράγοντα ο οποίος πρότεινε, μεσούντος του εμφύλιου,
ως λύση την ανταλλαγή μειονοτήτων μεταξύ Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας70. Και η
λύση αυτή, κρίθηκε από τον Δραγούμη ως ανεδαφική με το επιχείρημα ότι «δέν
ύπάρχουν πλέον εἰς τάς δύο αὐτάς χώρας δεδηλωμένοι έλληνικοί πληθυσμοί καί δή
έλληνόφωνοι»71. Η διαχείριση, τέλος, των σλαβόφωνων πολιτών της ελληνικής
Μακεδονίας συνδέθηκε με τα ευρύτερα ελληνικά συμφέροντα και ιδιαίτερα με την
επιδιωκόμενη ακόμα το 1948 «ἐθνικήν ἐδαφικήν όλοκλήρωσιν»72. Όπως εξηγούσε ο
Δραγούμης, αν εκδιώκονταν οι βουλγαρόφωνοι, θα δινόταν η εντύπωση «ὅτι τάχα δέν
θεωροῦμεν Ἕλληνας τούς ξενοφώνους καί ὅτι ἐπιδιώκουμεν τήν ἐξόντωσίν των»73,
αποδυναμώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κύρος του ελληνικού κράτους: «τί θἀ
δύνανται νἀ ἐλπίσουν παρ’ ήμῶν οί μή έλληνόφωνοι έλληνικοί πληθυσμοί εἰς τά
γειτονικά ἐδάφη;»74 αναρωτιόταν.
Μετά την απόρριψη των προτάσεων ριζικής εκδίωξης των σλαβόφωνων ο
Δραγούμης εισηγήθηκε τη χάραξη εκ μέρους του ελληνικού κράτους μιας πολιτικής
έναντι των ξενόφωνων, βασισμένης «α.΄ ἐπί τῆς Θρησκευτικῆς καί ἐθνικῆς
συνειδήσεως καί ὄχι ἐπί τῆς όμιλουμένης γλώσσης ἤ ἄλλων ἐξωτερικῶν μόνον
χαρακτηριστικῶν καί β.΄ ἐπί τῆς Ἐλευθέρας καί έκουσίας ὄχι δέ ἀναγκαστικῆς καί
όλοκληρωτικῆς, μεταναστεύσεως ἤ ἀνταλλαγῆς πληθυσμῶν»75.

67

Ε. Κωφός, «Ελληνικό κράτος και μακεδονικές ταυτότητες», σ. 366-367
Ι. Μιχαηλίδης, «Ταυτότητες, Διπλωματία, Πολιτικοί και Στρατιωτικοί συσχετισμοί», σ.350
69 Γ.Β., A.Φ.Δ., Φ. 104, ΥΦ. 6, έγγρ. 160 «Περί τῶν βουλγαροφώνων», σ.11
70
Ε. Κωφός, «Ελληνικό κράτος και μακεδονικές ταυτότητες», σ. 366-367
71 Γ.Β., A.Φ.Δ., Φ. 104, ΥΦ. 6, έγγρ. 160 «Περί τῶν βουλγαροφώνων», σ.11
72 ό.π., σ.18
73 ό.π., σ.19
74 ό.π., σ.19
75
Γ.Β., A.Φ.Δ., Φ. 104, ΥΦ. 6, έγγρ. 160 «Περί τῶν βουλγαροφώνων», σ.20
68

Οι απόψεις του Φίλιππου Δραγούμη

Η συλλογιστική του Δραγούμη κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση από
αυτήν που διατυμπάνιζε ο Περικλής Ηλιάδης, βουλευτής Καστοριάς ζητώντας την
εθνική εκκαθάριση των σλαβόφωνων76.
Ο Δραγούμης διαφοροποιούνταν από τέτοιες λογικές στο βαθμό που η
προτεινόμενη τιμωρία μέσω της εκδίωξης δεν στρεφόταν εναντίον όλων των
σλαβόφωνων συλλήβδην, αλλά μόνο εναντίον «τῶν πραγματικῶς ἐπικινδύνων καί
κακούργων πρακτόρων τοῦ κομμουνισμοῦ καί τοῦ σλαυϊσμοῦ77… ἀδιακρίτως γλώσσης
καί ἐθνικῶν ἤ πολιτικῶν φρονημάτων, τῶν πρακτόρων δηλονότι τῆς ἐχθρικῆς
προπαγάνδας»78. Επίσης, υπολάνθανε και η πρόθεση του Έλληνα διπλωμάτη, μετά
από τη διπλωματική αναγνώριση γλωσσικής μειονότητας, να ακυρωθεί στην πράξη η
πιθανότητα «…νά τολμήσῃ κανείς χωρικός νά παρουσιασθῇ καί νά ζητήσῃ εἴτε τό
ἄνοιγμα μειονοτικῶν σχολείων καί ναῶν ἤ ἔστω καί τήν άπλῆν διδασκαλίαν τοῦ
γλωσσικοῦ ἰδιώματός των εἰς τό έλληνικόν δημοτικόν σχολεῖον τοῦ χωρίου του»79.
Μετά την περιγραφή του περιγράμματος της ακολουθητέας, κατά τη γνώμη
του, πολιτικής έναντι των σλαβόφωνων της Μακεδονίας, ο Δραγούμης εξειδίκευσε
την πρότασή του.
Αρχικά προσδιόρισε την εθνική συνείδηση των βουλγαρόφωνων Ελλήνων με
μέτρο τη συμπεριφορά και τα αισθήματά τους έναντι του ελληνικού κράτους και
προέβη σε μια κατά προσέγγιση εκτίμηση του αριθμού τους. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις
εκτιμήσεις του, προέκυψαν τρεις κατηγορίες Βουλγαρόφωνων οι οποίοι, «ὅλοι εἶναι
ἤδη δίγλωσσοι, διότι ἐννοοῦν καί όμιλοῦν, ἰδίως οί ἄνδρες τήν έλληνικήν»:
«α.΄ Εἰς τούς δρῶντας ταραχοποιούς πράκτορας εἴτε τῶν ἐθνικιστῶν
Βουλγάρων εἴτε τῶν Σλαύων κομμουνιστῶν, ἀνερχομένους εἰς 10 ἕως 20% ἐπί τοῦ
συνόλου, δηλαδή εἰς 12 έως 24 χιλιάδας ἀτόμων ἤ εἰς δύο χιλιάδας ἕως τέσσαρας
χιλιάδας οἰκογενειῶν.
β΄. Εἰς τήν μεγαλυτέραν, μέσην, μᾶζαν ρευστῆς συνειδήσεως, κυμαινομένην καί
ἀμφιρρέπουσαν, τήν εὐκόλως παρασυρομένην καί τρομοκρατουμένην.
γ.΄ Εἰς τήν μειονοψηφίαν τῶν ἀκραιφνῶς έλληνικῶν αἰσθημάτων
βουλγαροφώνων»80.
Στηριζόμενος στην παραπάνω κατηγοριοποίηση ο Δραγούμης πρότεινε μια
συστοιχία μέτρων που κυμαίνονταν από την τιμωρία των βουλγαρόφωνων της πρώτης
κατηγορίας ως την ενσωμάτωση των βουλγαρόφωνων της δεύτερης και επιβράβευση
και τρίτης κατηγορίας.
Συγκεκριμένα, εισηγήθηκε την αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας για:
«Τούς συνεργασθέντας μετά τῶν κατακτητῶν, καί δή τῶν Βουλγάρων, κατά τήν
κατοχήν καί τούς καταδικασθέντας καί καταδικαζομένους δι’ ἐγληματικάς πράξεις
76

Ρ. Αλβανός, «Μεσοπολεμικές πολιτικές και εθνοτικές συγκρούσεις: ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος στην
περιοχή Καστοριάς», Επιστήμη και Κοινωνία (2003), τ. 11, σ. 92
77
Γ.Β., A.Φ.Δ., Φ. 104, ΥΦ. 6, έγγρ. 160 «Περί τῶν βουλγαροφώνων»,σ.11
78
ό.π., σ.13
79
ό.π., σ.17
80 ό.π., σ.13
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σχετιζομένας πρός τόν συμμοριτισμόν καί τόν κομμουνισμόν εἰς τάς παραμεθορίους
ἐκείνας περιφερείας, καθώς καί τούς οἰκειοθελῶς καταφυγόντας εἰς τά γειτονικά ἐδάφη
ἤ προσχωρήσαντας εἰς τάς συμμορίας (ὄχι ἀναγκαστικῶς) καί φυγοδικοῦντας»81. Στα
έτη 1945- 1946 ο αριθμός των Σλαβομακεδόνων προσφύγων από την Ελλάδα στη
Λ.Δ.Μ. ανήλθε σε 28.500 χιλιάδες άτομα82. Επρόκειτο δηλαδή για μικρό μόνο μέρος
των Σλαβομακεδόνων που συνεργάσθηκε με τους κατακτητές στην ελληνική
Μακεδονία83. Συνέπεια της αφαίρεσης της ιθαγένειας, συνέχιζε ο Δραγούμης, θα είναι
η αποβολή αυτών και των οικογενειών τους από την ελληνική επικράτεια: «…θά τούς
σταλοῦν ἐν εὐθέτῳ καιρῷ αἱ οἰκογένειαί των, ἐφ’ ὅσον δέν θά τάς ἔχουν ἤδη παραλάβει
μεθ’ ἑαυτῶν εἰς τάς νέας των πατρίδας»84.
Στο σχέδιο Δραγούμη η λήψη διοικητικών ποινών συνδυάστηκε με τη την
επιβολή οικονομικών κυρώσεων:
«Τούτων νά κατασχεθοῦν αἱ περιουσίαι, τά χωράφια δέ αὑτῶν νά
παραχωρῶνται ὑπό τοῦ κράτους ἀπό τοῦδε πρός καλλιέργειαν εἰς εγνωσμένων
ἑλληνικῶν φρονημάτων ἀκτήμονας, ἀγρότας συγχωριανούς».
Τέλος, η επιβολή της ποινής του εκτοπισμού εκτεινόταν και σε
«ἐγκατεστημένους εἰς ἐπίκαιρα σημεῖα καί ἑλληνοφώνους πρόσφυγας (ὡς π.χ. οἱ ἐκ
Ρωσίας “Καυκάσιοι” καλούμενοι), τῶν ὁποίων πολλοί δυστυχῶς τυγχάνουν
ἐπικίνδυνοι κομμουνισταί. Αἱ οἰκογένειαι (sic) των ἀδιακρίτως γλώσσης, δηλαδή καί αἱ
ἑλληνόφωναι νά ἐκτοπισθοῦν βαθμιαίως εἰς Νοτίαν Ελλάδα»85.
Η παραπάνω πρόταση του Δραγούμη τεκμηριωνόταν σε νόμους, όπως ο υπ΄
αριθμόν 384 που εκδόθηκε στις 4 Ιουνίου 1945 «περί συστάσεως Ἑλληνικοῦ Ἐθνικοῦ
γραφείου ἐγκλημάτων πολέμου», και επέτρεπε την τιμωρία εκείνων που είχαν
διαπράξει απόπειρες «ἐκριζώσεως τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος τῶν κατοίκων κατεχομένης
χώρας»86, καθώς και το Γ΄ Ψήφισμα που εκδόθηκε στις 18 Ιουνίου 1946: «Ὅστις
θέλων νά ἀποσπάσῃ ἕν μέρος ἐκ τοῦ ὅλου τῆς Ἐπικρατείας ἤ νά ευκολύνῃ τά πρός τοῦτο
τό τέλος τείνοντα σχέδια, συνόμωσεν ἤ διήγειρε είς στάσιν ἤ συνεννοήθη μέ ξένους ἤ
κατήρτισεν ἐνόπλους ὁμάδας ἤ ἔλαβε μετοχήν εἰς τοιαύτας προδοτικάς ἐνώσεις,
τιμωρεῖται μέ θάνατον»87.Το ελληνικό κράτος εφάρμοσε, τα επόμενα χρόνια, πολιτικές
έναντι των σλαβόφωνων που αφορούσαν στην αφαίρεση της ιθαγένειας και στην
συνακόλουθη κατάσχεση μέρους ή όλου των περιουσιών88.
Σε αντίστιξη με τις κυρώσεις σε βάρος των προσδιορισμένων από τον
Δραγούμη ως εχθρών του έθνους, ο Έλληνας πολιτικός εισηγήθηκε τη χορήγηση
Γ.Β., A.Φ.Δ., Φ. 104, ΥΦ. 6, έγγρ. 160 «Περί τῶν βουλγαροφώνων», σ.15
Ι. Δ. Μιχαηλίδης, «Εύθραυστες ισορροπίες: Οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις 1944-1946», ανακτήθηκε
στις 25.03.2017 από http://www.imma.edu.gr/macher/articles/03.html
83 Ι. Κολιόπουλος, «Η Μακεδονία στη δίνη του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου», ανακτήθηκε στις 17.03.2017 από
http://www.imma.edu.gr/imma/history/14.html,
84 Γ.Β., A.Φ.Δ., Φ. 104, ΥΦ. 6, έγγρ. 160 «Περί τῶν βουλγαροφώνων», σ.17
85 ό.π., σ.16
86 ανακτήθηκε στις 25.06.2016 από http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm
87 Ανακτήθηκε στις 28.04.2016 από http://users.sch.gr/symfo/sholio/istoria/kimena/1946.grigoriadis2.htm
88
Τ. Κωστόπουλος, Η απαγορευμένη γλώσσα, Αθήνα 2000, σ. 219-220
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ηθικών επαίνων «… εἰς τούς ἐπιδεικνύοντας ἐμμονήν εἰς τήν ἑλληνικήν παιδείαν καί
πίστιν εἰς τήν ἑλληνικήν ἐκκλησίαν»89.Ο Δραγούμης υπολόγιζε ότι η τιμωρία τῶν
σλαβόφωνων της α.΄ κατηγορίας, εξ αντανακλάσεως θα παραδειγματίσει «τούς
ρευστῆς συνειδήσεως βουλγαροφώνους».
Για την επιτυχή υλοποίηση των προτάσεων, κατέληγε ο Δραγούμης,
απαιτούνταν «ἡ ὑπεύθυνος κυβερνητική πρωτοβουλία, ἡ πλήρης συνεργασία καί ὁ
τέλειος συντονισμός ἐνεργειῶν πάντων τῶν ἀρμοδίων κλάδων τῆς διοικήσεως», η
εθνική συναίνεση «πάντων τῶν νομιμοφρόνων μεγάλων πολιτικῶν κομμάτων», η
εφαρμογή μιας πολιτικής που να εκδηλώνεται «μετά πατρικοῦ ενδιαφέροντος,
χρηστότητος, πνεύματος δικαιοσύνης, ἀγρύπνου, ἀλλ’ ἀφανοῦς παρακολουθήσεως καί
ἐμφανοῦς ἐπιδείξεως ἐμπιστοσύνης, ἔστω καί προσχηματικῆς»90, μπορούσε να
επιφέρει, κατά την εκτίμηση του Δραγούμη, «τήν ἐξάλειψιν τῆς ρευστότητος
συνειδήσεως καί τῆς ξενοφωνίας»91.
4.2. Η ενσωμάτωση των σλαβόφωνων στο ελληνικό εθνικό αφήγημα
Η αποχώρηση 75.000 έως 100.000 πολιτικών προσφύγων από την Ελλάδα
προς στην Aνατολική Ευρώπη και την ΕΣΣΔ, το ένα τρίτο των οποίων ήταν
σλαβόφωνοι κυρίως από την περιοχή της Φλώρινας, της Καστοριάς και της Πέλλας92
και η εγκατάλειψη τη δεκαετία του 1950 εκ μέρους του Τίτο κάθε εδαφικής
διεκδίκησης σε βάρος της Ελλάδας, επέφερε την ανάπτυξη των
ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων93. Όταν, όμως, τέθηκε ζήτημα επιστροφής στο
ελληνικό έδαφος πολιτών «εἴτε ἑλληνοφώνων εἴτε ξενοφώνων οἱ ὁποῖοι ἔχουν
καταφύγει στό ἔδαφος τῆς Γιουγκοσλαυΐας ἀπό το 1946» και είχαν καταδικασθεί «ὡς
συνεργασθέντες μέ τόν ἐχθρό», ο Δραγούμης απέρριψε οποιοδήποτε ενδεχόμενο
επιστροφής τους: «Πώς εἶναι δυνατόν ν’ ἀνεχθοῦμε νά ξαναγυρίσουν τέτοιοι ἐχθροί στό
ἔδαφός μας…;» αναρωτιόταν94.
Για την ελληνική πλευρά, όμως, το Μακεδονικό Ζήτημα απέκτησε μια νέα
διάσταση τη δεκαετία του 196095. Δεν ήταν πλέον μόνο θέμα εθνικής ασφάλειας, αλλά
και ταυτοτήτων και ιστορικής κληρονομιάς96 από τη στιγμή που η Σοσιαλιστική
Δημοκρατία της Μακεδονίας αποτελούσε ισότιμο μέλος της Γιουγκοσλαβικής
Μακεδονίας, με δική της γλώσσα, Εκκλησία και Ιστορία97.
Γ.Β., A.Φ.Δ., Φ. 104, ΥΦ. 6, έγγρ. 160 «Περί τῶν βουλγαροφώνων», σ.17
ό.π., σ.18
91
ό.π., σ.14
92 Ι. Μιχαηλίδης, «Σλαβομακεδόνες πρόσφυγες στη Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας (1944-1954)»,
Βουτυρά Ευτυχία-Βασίλης Δαλκαβούκης κ.ά. (επιμ.) Το όπλο Παρά Πόδα. Οι Πολιτικοί Πρόσφυγες του
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Παράλληλα, η ανάδειξη της ΕΔΑ ως αξιωματικής αντιπολίτευσης στις
εκλογές του 1958 προβλημάτισε την κυβέρνηση98. Έτσι, αποφασίστηκε στο
εσωτερικό της χώρας να ενταθεί η πολιτική που απέβλεπε «εἰς ἀφομοίωσιν και ἔνταξιν
τοῦ σλαυοφώνου στοιχείου εἰς τό ἐθνικόν σύνολον»99, με θεμέλιο της πολιτικής την
διαπίστωση του υπουργού Εξωτερικών Αβέρωφ ότι «ἡ Δυτική Μακεδονία δέν ἔτυχε
μέχρι στιγμῆς ἀναλόγου πρός τάς περιστάσεις ἐνδιαφέροντος τοῦ Ἑλληνικοῦ
κράτους»100.
Στο νέο συγκείμενο ο Δραγούμης, με εμπιστευτικό υπόμνημα το 1962,
επανέκαμψε στο ρόλο του άτυπου συμβούλου, προβληματιζόμενος και αυτή τη φορά
για την εξεύρεση πρακτικών προκειμένου να αποκρούσει η Ελλάδα «τήν
σλαυοκομμουνιστική ἐπιβουλήν κατά τῆς Βορείου Ἑλλάδος»101, που ανέκυπτε από
δηλώσεις, όπως αυτή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κάρντελι ο οποίος αιτούνταν
από την ελληνική κυβέρνηση το 1959 την αναγνώριση μακεδονικής μειονότητας στο
ελληνικό έδαφος102. Στο εσωτερικό των συνόρων ο κίνδυνος, για τον Δραγούμη, τα
αυτονομιστικά κηρύγματα να βρουν “ευήκοα ώτα”, προέρχονταν «ἀπό τούς ἑ λ λ η ν
ό φ ω ν ο υ ς κομμουνιστές τῆς Θεσσαλονίκης καί τῶν ἄλλων ἑλληνικῶν πόλεων καί ὄχι
τόσο ἀπό τήν ἀριθμητικά ἐλάχιστη γλωσσική (ὄχι ἐθνική ἤ θρησκευτική) μειονότητα τῶν
βουλγαρόφωνων»103. Η προτεινόμενη, την περίοδο του Μεσοπολέμου, λύση του
εσωτερικού προβλήματος, «νά ἐκλείψουν εἰς τήν Μακεδονίαν αἱ ψυχολογικαί ἀπό τήν
Παλαιάν Ἑλλάδα διαφοραί»104, στο νέο ψυχροπολεμικό περιβάλλον πλαισιώθηκε με
μια νέα παράμετρο, στη συλλογιστική Δραγούμη: «Τώρα μόνο μας κριτήριο πρέπει να
στέκει ἡ ἐθνική ἤ κομμουνιστική συνείδηση ἀδιακρίτως γλώσσας»105.
Στο απόρρητο έγγραφο ο Δραγούμης κατέθεσε για το ζήτημα των
σλαβόφωνων προτάσεις που βασίστηκαν στη δραστηριοποίηση του τρίπτυχου
Κράτους-Εκκλησίας-Εκπαίδευσης και αφορούσαν τη λήψη μιας δέσμης μέτρων
εξακτινωμένων σε πέντε σφαίρες της κρατικής πολιτικής.
Κατ’ αρχάς, αναφερόμενος στις ελληνογιουγκοσλαβικές συμφωνίες που
υπογράφηκαν τον Ιούνιο του 1959 και προέβλεπαν τον εφοδιασμό 3.000 ατόμων από
κάθε χώρα με ειδικά “συνοριακά δελτία” ώστε να εργάζονται στην άλλη πλευρά των
συνόρων, σε μια ζώνη πλάτους 10 περίπου χιλιομέτρων106, πρότεινε «να παύσῃ
ὁλοσχερῶς ἡ τόσον βλαβερά ἐπικοινωνία χωρικῶν ἐκ τῆς Νοτιοσλαυίας»107 με τους
κατοίκους της ελληνικής Μακεδονίας, έχοντας τη βεβαιότητα ότι οι κομμουνιστές
98
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χωρικοί από τη Γιουγκοσλαβία διεξήγαν «προπαγανδιστικόν καί κατασκοπευτικόν
ἔργον κατά τῆς Ἑλλάδος»108. Επίσης, εισηγήθηκε τη γαλούχηση «τῶν γεωργῶν και
κτηνοτρόφων χωρικῶν, ὡς ἀγροτῶν χριστιανῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, ἰσοτίμων πρός
τούς ἑλληνοφώνους, συνταγματικῶν πολιτῶν»109. Για την προστασία και ανάδειξη της
ελληνικής πολιτιστικής φυσιογνωμίας της Βόρειας Ελλάδας ο Δραγούμης πρότεινε
«ν’ ἀνεγερθοῦν […] πρωτίστως εἰς τάς πόλεις τῆς παραμεθορίου ζώνης ἀρχαιολογικά
μουσεῖα καί νά διενεργῶνται ἐκεῖ κατά προτίμησιν συστηματικαί ἀνασκαφαί ἀρχαίων
μνημείων»110. Η συνιστώμενη, τέλος, από τον Δραγούμη, κρατική φροντίδα
περιλάμβανε και την έξοδο της Μακεδονίας από την απομόνωση με απευθείας
σύνδεση «τ ῆ ς Ἠ π ε ί ρ ο υ μ έ τ ή ν Μ α κ ε δ ο ν ί α ν δ ι’ ἀ ρ τ η ρ ί α ς ὀ δ ι- κ
ῆ ς»111.
Στην απόπειρα ανάσχεσης της κομμουνιστικής διείσδυσης στις παραμεθόριες
περιοχές επιστρατεύτηκε και ο θεσμός της Εκκλησίας της Ελλάδας. Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με τις προτάσεις του Δραγούμη, θα έπρεπε οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας
να διαφωτίσουν τους κατοίκους για τη φύση της κομμουνιστικής ιδεολογίας:
«ἱεροκήρυκες νά περιοδεύουν συνεχῶς εἰς τά χωρία κηρύσσοντες ὑπέρ τῆς χριστιανικῆς
πίστεως καί ἀγάπης καί ἐναντίον τῆς ὁλοκληρωτικῆς κομμουνιστικῆς ἀθεΐας… οἱ Μ η
τ ρ ο π ο λ ῖ τ α ι νά περιοδεύουν τακτικά εἰς ὅλα τά χωρία τῆς περιφερείας των…
ἐξηγοῦντες ἀναλυτικῶς τούς κινδύνους ἀπό τόν ἀντιπνευματικόν καί ὑλιστικόν
χαρακτῆρα τοῦ κομμουνισμοῦ»112. Τέλος, ο Δραγούμης πρότεινε «ὅπου ὑπάρχουν
ξενόφωνοι πληθυσμοί νά κτισθοῦν ἐκ θεμελίων ἤ ν’ ἀνακαινισθοῦν οἱ ναοί» στους
οποίους θα ιερουργούν «καλῶς καταρτισμένοι καί κατά βάθος ἡθικῶς οἰκογενειάρχαι
ἱ ε ρ ε ῖ ς καί ἁγνοί πατριῶται»113.
Ο Δραγούμης συνέστησε, επίσης, «νά γίνεται εἰδική ἐκπαίδευσις»114 στα
στελέχη και τους υπαλλήλους του ελληνικού κράτους, ανώτερα και κατώτερα, που
έρχονται συχνότερα και αμεσότερα σε επαφή με τους κατοίκους των παραμεθόριων
περιοχών:
«Νά συνιστᾶται δέ εἰδική προσοχή εἰς τούς δ η μ ο δ ι δ α σ κ ά λ ο υ ς, τούς
εἰσπράκτορας τοῦ δημοσίου, τούς χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α ς … εἰς τούς κ α τ ω τ έ ρ ο υ ς ἀ
ξ ι ω μ α τ ι κ ο ύ ς καί ὑ π α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ύ ς τοῦ στρατοῦ. Οἱ ν ο μ ά ρ χ α ι καί
ἀνώτεροι ὑπάλληλοι νά περιοδεύουν, ὅσον τό δυνατόν συχνότερον, εἰς τήν ὕπαιθρον
χώραν. Τέλος, ὑπό τῶν διοικητικῶν καί δικαστικῶν αρχῶν νά τιμωροῦνται
αὑστηρότατα οἱ παντός εἴδους ἐ κ μ ε τ α λ λ ε υ τ α ί κ α ί ἐ κ β ι α σ τ α ί
τ
ῶ ν χ ω ρ ι κ ῶ ν καί δή τῶν ξενοφώνων»115.
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Ο Δραγούμης ολοκλήρωσε την εισήγησή του με εκπαιδευτικά μέτρα για «τη
διάδοσιν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης εἰς τούς ξενοφώνους κατοίκους»116. Μοχλός για την
υλοποίηση του στόχου ήταν μια πολυσχιδής πρόταση που προέβλεπε το κτίσιμο «ν
έ ω ν σ χ ο λ ι κ ῶ ν ο ἰ κ ο δ ο μ ῶ ν … καί τήν ἐπισκευή τῶν παλιῶν», την καθιέρωση
«ὑ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ῆ ς φ ο ί τ η σ η ς τῶν παιδιῶν, ἀγοριῶν και κοριτσιῶν εἰς τά
δημοτικά σχολεῖα», την ίδρυση «εἰς ὅλα τά χωρία, ἰδίως τά ξενόφωνα, ν η π ι α γ ω γ ε
ί ω ν… ὥστε νά μανθάνουν τήν Ἑλληνικήν ὡς μητρικήν γλῶσσαν καί νά διαποτίζωνται
μέ τό κατάλληλον χριστιανικόν πνεῦμα», την επέκταση του θεσμού της εκπαίδευσης
και «εἰς τούς ἀ γ ρ α μ μ ά τ ο υ ς ἐκ τῶν γονέων, ἰδίως δέ διά τάς γυναῖκας». Ο
Δραγούμης, τέλος, εισηγήθηκε μέτρα και για την ενίσχυση της αγροτικής
εκπαίδευσης: «… νά ἱδρυθοῦν εἰς ἑκάστην περιφέρειαν ἀνά ἕν οἰκοτροφεῖον κοριτσιῶν,
ὡς γεωργική οἰκοκυρική σχολή… καί παρόμοια Πρακτικά Γεωργικά σχολεῖα διά
ἀγόρια 14-17 ἐτῶν»117.
5. Συμπεράσματα
Επιχειρώντας μια γενική αξιολόγηση των απόψεων Δραγούμη, όπως αυτές
εκφράστηκαν στα δύο απόρρητα υπομνήματά του το 1948 και το 1962, διαπιστώνουμε
ότι με τις απόψεις του καθόρισε σε σημαντικό βαθμό πτυχές της ελληνικής πολιτικής
στο Μακεδονικό.
Κατ’ αρχήν ο Έλληνας πολιτικός ερμήνευε τα τεκταινόμενα στη Μακεδονία
υπό το πρίσμα του μεταλλασσόμενου σλαβικού κινδύνου, υποστασιοποιημένου
αρχικά στη βουλγαρική πολιτική και στη συνέχεια σε αυτήν της Τιτοϊκής
Γιουγκοσλαβίας. Εξίσου σταθερό στοιχείο της σκέψης του ήταν ο ρόλος υποκινητή
που διαδραμάτιζε στον επεκτατισμό των βαλκανικών κρατών η Ρωσία. Στη βάση
αυτή, ο Έλληνας πολιτικός ανέπτυξε την επιχειρηματολογία του για την πολιτική που
θα έπρεπε να αντιτάξει το ελληνικό κράτος στις αξιώσεις βαλκανικών κρατών για
αναγνώριση μειονότητας, γλωσσικής ή εθνικής, στην ελληνική επικράτεια. Για τον
Έλληνα πολιτικό η ασφάλεια της χώρας ήταν αλληλένδετη με το ζήτημα της ένταξης
αυτού του πληθυσμού στο ελληνικό εθνικό αφήγημα.
Εκκινώντας από τέτοιες θέσεις ο Δραγούμης δεν αποδεχόταν την ύπαρξη
εθνικής σλαβομακεδονικής μειονότητας στην ελληνική επικράτεια και τοποθετούσε
την κόκκινη γραμμή της ελληνικής γραμμής μόνο στην αναγνώριση γλωσσικής
μειονότητας. Η παραπάνω θέση, διατυπωμένη στο υπόμνημα που έστειλε το 1948 στο
ΓΕΣ, προϊόν στάθμισης των συνθηκών που διαμορφώθηκαν στην Βαλκανική
Χερσόνησο μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, έμελλε να
ακολουθηθεί μεταπολεμικά από τις κυβερνήσεις και να καταστεί κατευθυντήρια
γραμμή της εξωτερικής πολιτικής τις επόμενες δεκαετίες. Στις μεταπολεμικές
εξελίξεις του Μακεδονικού για την ελληνική πλευρά η ύπαρξη μειονότητας ήταν
ανύπαρκτο ζήτημα. Αντίθετα, η επιμονή του Δραγούμη για την υιοθέτηση στη
116
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δημόσια σφαίρα της ονομασίας «βουλγαρόφωνος» δεν ευοδώθηκε πλήρως.
Στηριζόμενοι σε δημόσιες παρεμβάσεις του μέσω του Τύπου διαπιστώνουμε ότι
διαμαρτυρόταν για τη δημόσια χρήση του όρου «Σλαυομακεδόνες»118, αντί
«Βουλγαρόφωνοι». Τέλος, κατά τη δεκαετία του 1960 άρχισε να χρησιμοποιείται και
ο όρος “δίγλωσσος”119, όπως εναλλακτικά χαρακτήριζε τους σλαβόφωνους ο
Δραγούμης.
Αναλύοντας τη συλλογιστική Δραγούμη στην εσωτερική της διάσταση
διαπιστώνουμε ότι ο Έλληνας διπλωμάτης, κυρίως στο υπόμνημα του 1948,
αντιπαρατέθηκε σε ολοκληρωτικές λογικές ξεριζωμού όλων ανεξαιρέτως των
σλαβόφωνων. Η θέση του για εφαρμογή κριτηρίων συνείδησης και συμπεριφοράς
στην αντιμετώπιση των σλαβόφωνων υπερκέρασε στην ελληνική πολιτική την
αντίληψη των «ἐξ ἐπαγγέλματος ὑπερπατριωτῶν»120 και, όπως φάνηκε, στην επίσημη
ελληνική διπλωματία πλέον στη συνέχεια «οὐδείς ἐγένετο πλέον λόγος περί
ἐκριζώσεως τῶν Σλαυοφώνων»121. Επίσης, τα επόμενα χρόνια εφαρμόστηκαν από το
ελληνικό κράτος πρακτικές τις οποίες είχε εισηγηθεί ο Δραγούμης το 1948 και
σχετίζονταν με την αποβολή από το ελληνικό έδαφος των χαρακτηρισμένων εχθρών
και των οικογενειών τους, αλλά και με την σταθερή άρνηση του ελληνικού κράτους
να δεχθεί την επιστροφής τους. Έχοντας τελικά εξοβελιστεί από την ελληνική
επικράτεια το κομμάτι των σλαβόφωνων που θεωρήθηκε εχθρικό για τα ελληνικά
συμφέροντα οι εναπομείναντες σλαβόφωνοι δεν εκδήλωσαν αυτονομιστικές τάσεις,
όπως ήταν και η πρόθεση Δραγούμη το 1948. Επί πλέον, καταλυτική στην αλλαγή
της οπτικής με την οποία έβλεπε το ελληνικό κράτος τους σλαβόφωνους υπήρξε και
η κατηγοριοποίηση των σλαβόφωνων από τον Δραγούμη. Σε αντίθεση με την
ισοπεδωτική αντίληψη ότι όλοι οι σλαβόφωνοι τρέφουν εχθρικά αισθήματα προς το
ελληνικό κράτος εμπεδώθηκε η θέση Δραγούμη «περί ἀπροσδιορίστου ἀριθμοῦ
ἀτόμων ρευστῆς συνειδήσεως»122.
Στη εισήγησή του το 1962 ο Έλληνας πολιτικός μεταξύ άλλων συνέχισε να
προβληματίζεται για ανάσχεση της σλαβοκομμουνιστκής ιδεολογίας στη Μακεδονία
κάνοντας λόγο για κατάργηση λειτουργίας της ελεύθερης μεθοριακής επικοινωνίας
Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας καθώς και για την παρακώλυση των διαπροσωπικών
επαφών στη ζώνη αυτή. Η ελληνική πλευρά τελικά ανέστειλε μερικώς την εφαρμογή
της και δεν την ανανέωσε το 1967123.
Διαφοροποιητικό στοιχείο της επιχειρηματολογίας του Δραγούμη το 1962 σε
σχέση με το παρελθόν, ήταν η εκτίμησή του ότι η διασπορά της κομουνιστικής
ιδεολογίας είχε επεκταθεί πλέον σε ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού της ελληνικής
επικράτειας και όχι μόνο στο σλαβόφωνο τμήμα της. Η διαπίστωσή του, όμως, αυτή
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αντιβαίνει το γενικότερο πνεύμα που αναφύεται από το σημείωμα. Αν ίσχυε κάτι
τέτοιο, ποιος ο λόγος να δρομολογήσει ένα εκτεταμένο σχέδιο αφομοίωσης για τα
«“ἀπολωλότα” γλωσσικῶς “πρόβατα”»124;
Παρά την αντιφατικότητά της, οι επισημάνσεις Δραγούμη ανέδειξαν
ανάγλυφα το ατελέσφορο της διακηρυγμένης πρόθεσης της ελληνικής πλευράς να
αφομοιώσει τους σλαβόφωνους εξαιτίας της εσφαλμένης πολιτικής που ακολουθούσε
το ελληνικό κράτος απέναντί τους για δεκαετίες. Ο Δραγούμης καυτηρίασε τις
ολοκληρωτικές πρακτικές και την κρατική αβελτηρία, όπως «ἡ σχεδόν πλήρης
παραλυσία καί ἡ ὁλοκληρωτική ἔλλειψις ἐκπαιδεύσεως» 125, ακόμη κι αν οφείλονταν
σε εξωτερικούς παράγοντες, επειδή άφηναν έκθετο τον σλαβόφωνο πληθυσμό σε
κηρύγματα, εθνικού και κοινωνικού περιεχομένου. Θεωρούμε ότι και η
μεταγενέστερη παραδοχή Αβέρωφ για την παραμέληση της Μακεδονίας ενσωμάτωνε
τις επισημάνσεις Δραγούμη, αλλά και η στοχοθέτηση εκ μέρους του ελληνικού
κράτους της γλωσσικής αφομοίωσης της μειονότητας απηχούσε τις αισιόδοξη
εκτίμηση του παλαίμαχου πολιτικού περί «προσεχοῦς ἐξαλείψεως τῆς ρευστότητος
συνειδήσεως καί τῆς ξενοφωνίας»126. Αυτούς τους βασικούς άξονες της ελληνικής
πολιτικής, όπως εμπεριέχονται στο υπόμνημα Χειμαριού, θέλησε ο Δραγούμης να
εξειδικεύσει με το δικό του το 1962, σκιαγραφώντας τον ρόλο της Εκπαίδευσης και
της Εκκλησίας.
Εν κατακλείδι, στα δύο υπομνήματα του Δραγούμη περιέχονται πολλές από
τις προτάσεις οι οποίες αποτέλεσαν και επίσημη πολιτική του κράτους στη διαχείριση
των σλαβόφωνων. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επίδρασή του στην αλλαγή με την
οποία οι φορείς του ελληνικού κράτους έβλεπαν τους σλαβόφωνους και η πάγια θέση
του για επίδειξη εμπιστοσύνης από το ελληνικό κράτος, έστω και υποκριτικής.
Αντιλαμβανόμενος ότι η υλοποίηση της πολιτικής προσεταιρισμού στη Μακεδονία
ήταν η βασική συνιστώσα επίλυσης του προβλήματος θέλησε να την ανάγει σε
ανάχωμα στη διάχυση της σλαβομακεδονικής ιδεολογίας. Έτσι, η οικονομική
ανασυγκρότηση του μακεδονικού χώρου στη βάση της αγροτικής ανάπτυξης, η
διαμόρφωση χριστιανικής συνείδησης, η άρση του απομονωτισμού στο εσωτερικό της
χώρας, η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, η ένταξη στην οικονομική ζωή και των
γυναικών, συνδυαστικά όλοι αυτοί οι παράγοντες εξελίχθηκαν σε κρατικό δόγμα
προκειμένου να θωρακιστεί ο σλαβόφωνος πληθυσμός και κατ’ επέκτασιν η εδαφική
ακεραιότητα της χώρας από πιθανούς κινδύνους, εσωτερικούς και εξωτερικούς,
εθνικούς ή κοινωνικούς.

Γ.Β., A.Φ.Δ., Φ. 96, ΥΦ.11, έγγρ. 187/1 «Σημείωμα ’Εμπιστευτικόν», σ. 5
Γ.Β., A.Φ.Δ., Φ. 104, ΥΦ. 6, έγγρ. 160 «Περί τῶν βουλγαροφώνων», σ. 14
126
ό.π., σ. 14
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Οι απόψεις του Φίλιππου Δραγούμη

Pougaridis Stefanos - Arabatzi Chrysa
«The role of Philippos Dragoumis in the formulation of the greek
policy towards the slav-speaking during the period 1948-1962: their
naming and management»
Summary
Historical research has proved that after the end of World War II the presence
of the Slavic-speaking community in Macedonia instilled the fear in some sections of
the Greek public opinion and political class that the linguistic community of the Slavicspeaking people of Macedonia could be recognized as a national or linguistic minority.
In this climate, Filippos Dragoumis, a major statesman in Macedonia since the 1920’s,
was being asked by institutions of the Greek state to provide his expertise on the
setting-up of a national strategy regarding the issue of the Slavic-speaking. This article,
therefore, intends to highlight Dragoumis’ philosophy on the issue of the Slavicspeaking. The proposals in particular that the greek politician presented during the
period 1948-1962 in relation to the preferable name and the proper management of the
Slavic-speaking of Macedonia are put at the heart of this research. Those proposals
have never been dealt with in detail by scientific research so far. From the processing
of Dragoumis’ opinions it emerges that the Greek politician aimed at inventing and
establishing a name for the Slavic-speaking within the official national rhetoric, which
would not create associations about their racial identity. In accordance with the
previous objective, in 1948 Dragoumis proposed to the Greek state methods of
treatment for the Slavic-speaking population, the implementation of which would in
the short term prevent the risk of the greek state being forced to accept a minority
status for the Slavic-speaking community. Finally, Dragoumis was confident that only
a stronger greek identity within the Slavic-speaking population would, in the long
term, be able to effectively safeguard the greek national interests.
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Tο Αυστριακό Άνσλους και ο Ελληνικός Τύπος της Εποχής

1. Εισαγωγή στην αυστριακή κρίση του 1938
Η αυστριακή κρίση του 1938 αποτελεί σημαντικό σταθμό στην Ιστορία του Μεσοπολέμου.
Ο ελληνικός τύπος της εποχής, αυτός μιας μικρής χώρας της ευρωπαϊκής περιφέρειας,
κλήθηκε να ανταποκριθεί σε μια σημαντική πρόκληση, να ενημερώσει το αναγνωστικό
του κοινό με επάρκεια. Αναμφίβολα, η κάλυψη και ο σχολιασμός των γεγονότων, ενώ αυτά
ήδη "έτρεχαν", δεν ήταν εύκολο έργο. Πρώτον, με ποια μέσα επιχείρησε να ανταποκριθεί
στην πρόκληση αυτή; Εν συνεχεία, ποια ήταν η ποιότητα της ανάλυσης των γεγονότων;
Ακόμη, ποια στάση τήρησε έναντι των δρώντων: έλαβε το μέρος μιας πλευράς ή
επιχείρησε να τηρήσει ίσες αποστάσεις; Εν τέλει, παράλληλα προς την κύρια αποστολή
του, θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι αποτελεί και αξιόλογη πηγή ιστορικού υλικού
για τα δραματικά γεγονότα του Άνσλους;
Anschluß στην γερμανική γλώσσα σημαίνει προσχώρηση/προσάρτηση1. Η λέξη αυτή, μετά
την αυστριακή κρίση του 1938, χρησιμοποιείται στην πολιτική ανάλυση, όταν γίνεται
αναφορά σε ανάλογες καταστάσεις: λ.χ. ο όρος χρησιμοποιήθηκε από τους πολιτικούς
αναλυτές και δημοσιογράφους αναφορικά με την πολιτική επιδίωξη του στρατιωτικού
καθεστώτος των Αθηνών, το 1974, για Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.
Η Αυστρία, μικρή χώρα της κεντρικής Ευρώπης με πληθυσμό συγκρίσιμο με αυτόν της
Ελλάδος, μέχρι το 1918 συγκροτούσε μαζί με την Ουγγαρία τη λεγομένη Δυαδική
Μοναρχία του οίκου των Αψβούργων. Κατά την διάλυση του πολυεθνικού κράτους τον
Οκτώβριο του αυτού έτους οι γερμανόφωνοι βουλευτές του αυστροουγγρικού
κοινοβουλίου συγκροτήθηκαν σε ιδιαίτερη εθνοσυνέλευση και ανακήρυξαν την
Αυστριακή Δημοκρατία. Λίγες ημέρες μετά, με πρόταση των σοσιαλδημοκρατών,
αποφασίζεται η ένωση με το γερμανικό Ράιχ2. Η απόφαση αυτή δεν μπορούσε να
υλοποιηθεί, γιατί προσέκρουε σε ρητή απαγόρευση τόσο της Συνθήκης των Βερσαλλιών,
όσο και του Αγίου Γερμανού (αρ.28). Επί πλέον, η Γαλλία δεν ήταν διατεθειμένη να δεχθεί:
α) την ενίσχυση της ηττημένης Γερμανίας μέσω της μετάγγισης της όποιας αυστριακής
ισχύος και β) την αμφισβήτηση της οικονομικής της διείσδυσης στην Ν. Α. Ευρώπη (την
οποία υποστήριζε με πολιτικές γενναίου δανεισμού) από μια ενδεχόμενη αναβίωση των
παραδοσιακών γερμανικών πολιτικών για Ώθηση προς Ανατολάς3. Έτσι, η Αυστρία
παρέμεινε ανεξάρτητη χώρα και το 1922 η Κοινωνία των Εθνών (Κ.Τ.Ε.) εγγυήθηκε με
ειδικό πρωτόκολλο την ανεξαρτησία του νέου κράτους.

Dr. H. W. Wendt, Langenscheidts Taschenwörterbuch, Berlin 1990, σ. 54.
Μέχρι το 1933 το Άνσλους θα περιέχεται στο πρόγραμμα όλων των αυστριακών κομμάτων. Μετά την
άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία ο ζήλος για την Ένωση θα περιοριστεί στους Αυστριακούς ναζί, βλ. Α. Ι.
Κοραντῆς, Διπλωματική Ἱστορία τῆς Εὐρώπης 1919-1939, τ. Β΄, Πρός τήν Ἄβυσσον, Αθήνα 1996, σ. 23.
3 N. Schausberger, Der Griff nach Österreich. Der Anschluß, München 2e Auflage 1979, σ. 69-70.
1
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Η χώρα εισήλθε στην ταραγμένη μεσοπολεμική περίοδο της ιστορίας της, όπου οι κύριες
πολιτικές δυνάμεις είναι δύο:
α) Οι Χριστιανοκοινωνιστές. Επρόκειτο για υπερσυντηρητικό πολιτικό σχηματισμό ο
οποίος υιοθετούσε φασιστικά πρότυπα και υποστηριζόταν από την Καθολική Εκκλησία.
β) Οι Σοσιαλδημοκράτες. Ο σχηματισμός αυτός κάλυπτε όλο το αριστερό ιδεολογικό
φάσμα, από τον ακραίο πολιτικό φιλελευθερισμό έως τον αθεϊσμό και τον κομμουνισμό.
Ο πολιτικός αγώνας διεξαγόταν με ιδιαίτερο πάθος και ήταν συχνά αιματηρός, δεδομένου
ότι και οι δύο πολιτικές παρατάξεις είχαν οργανώσει, όπως και στην Γερμανία, ομάδες
περιφρούρησης, οι οποίες συχνά ήσαν ένοπλες. Την χώρα κυβερνούσαν οι
Χριστιανοκοινωνιστές, ο ηγέτης των οποίων Ντόλφους είχε προσεγγίσει τον Μουσολίνι.
Παράλληλα, δημιουργήθηκε και τρίτος πολιτικός πόλος, οι εθνικοσοσιαλιστές (ναζί). Την
ανάπτυξη αυτής της πολιτικής δύναμης ευνόησε η άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία στην
Γερμανία το 1933. Το γερμανικό Ράιχ στο εξής θα υποθάλπει με κάθε μέσο τις
ανατρεπτικές ενέργειες των Αυστριακών ναζί, ακόμη και με αποστολή όπλων4. Αυτό
ενεθάρρυνε τους ναζί, οι οποίοι στην δεύτερη απόπειρά τους κατά του Kαγκελαρίου
Ντόλφους δεν θα αστοχήσουν. Το κίνημα τελικά κατεστάλη και ανέλαβε την
πρωθυπουργία ο υπουργός παιδείας Σούσνιγκ, ο οποίος φαινόταν διατεθειμένος να
συνεχίσει τον διμέτωπο αγώνα του προκατόχου του τόσο κατά των ναζί, όσο και κατά της
Αριστεράς.
Η δολοφονία του Ντόλφους προκάλεσε αλυσιδωτές διπλωματικές αντιδράσεις: α) η Ιταλία
συγκέντρωσε στρατεύματα στα σύνορα, β) ο Χίτλερ τρομοκρατήθηκε και απέστειλε νέο
πρέσβη στην Βιέννη, τον υπερσυντηρητικό καθολικό (πολιτικό αντίπαλό του στο
παρελθόν και στη συνέχεια συνεργάτη του) φον Πάπεν5 και γ) η Γαλλία και η Μ. Βρετανία
επιβεβαίωσαν με δήλωσή τους την προσήλωσή τους στο απαραβίαστο της αυστριακής
ανεξαρτησίας. Λίγους μήνες μετά, τον Απρίλιο του 1935, θα το επαναλάβουν με τον πλέον
κατηγορηματικό τρόπο μαζί με τον Μουσολίνι στην Συνδιάσκεψη της Στρέζας6.
Κατά το δεύτερο ήμισυ του 1936 παρατηρείται στο διπλωματικό πεδίο ενίσχυση της θέσης
της Γερμανίας και, αντίστροφα, εξασθένηση αυτής των Δυτικών Δυνάμεων. Ήδη η
πολιτική που ασκούν η Γερμανία και η Ιταλία τις ωφελεί αμοιβαία: η πραξικοπηματική
επαναστρατιωτικοποίηση της Ρηνανίας που επιχείρησε ο Χίτλερ (Mάρτιος 1936), χωρίς
αντίδραση των Δυτικών Δυνάμεων θα καταστήσει δυσκολότερη την επιβολή κυρώσεων
στην Ιταλία για την επίθεση της στην Αβησσυνία. Από την άλλη πλευρά η Γερμανία δεν
θα είχε αποτολμούσε παρόμοια ενέργεια, εάν η Δήλωση της Στρέζας συνέχιζε να παράγει
πολιτικά αποτελέσματα.
Μοναδικό εμπόδιο στις σχέσεις Βερολίνου-Ρώμης παραμένει το Αυστριακό πρόβλημα,
ενώ ο Μουσολίνι συνεχίζει να διατηρεί άριστες σχέσεις με το αυστριακό καθεστώς και το
κυβερνών Πατριωτικό Μέτωπο. Το μοναδικό αυτό εμπόδιο παραμερίσθηκε με την σύναψη

Βλ. Α. Ι. Κοραντῆς, Διπλωματική Ιστορία...ό.π., σ. 24.
Von Papen, Mémoirs, London 1952, σ. 270 επ.
6 βλ. R. Cartier, Le Monde entre Deux Guerres 1919-1939, Paris, 1974, σελ.239. Επίσης, Χ. Κίσινγκερ,
Διπλωματία, Αθήνα 1995, σ. 322 επ.
4
5
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της αυστρο-γερμανικής Συμφωνίας της 11ης Ιουλίου του 1936 (Das Juli-Abkommen 1936),
καρπός των προσπαθειών του ικανότατου φον Πάπεν. Κύριοι όροι της συμφωνίας ήσαν οι
εξής: α) Η Γερμανία αναγνωρίζει την κυριαρχία της Αυστρίας, β) Οι δύο χώρες
αναλαμβάνουν αμοιβαία υποχρέωση για μη επέμβαση στα εσωτερικά της άλλης7 και γ) Η
Αυστρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασκεί την πολιτική της κατά τρόπο που να
"ανταποκρίνεται στόν χαρακτῆρα της ὡς γερμανικοῦ κράτους"8.
Η Συμφωνία του Ιουλίου του 1936 μαζί με το Πρόσθετο Μυστικό Πρωτόκολλο (Geheim
Zusatzprotokoll), το οποίο προέβλεπε αμνηστία στους ναζί και τοποθέτησή τους σε θέσεις
πολιτικής ευθύνης9, υπήρξε η παγίδα του Χίτλερ προς τον Σούσνιγκ, διότι, ενώ
φαινομενικά αποτρέπει το Άνσλους, εν τούτοις δίνει την ευκαιρία στο ναζιστικό καθεστώς
να επεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της Αυστρίας, ισχυριζόμενο ότι η αυστριακή
πλευρά δεν τηρεί τα συμφωνημένα.
Ο φον Πάπεν είναι ο άνθρωπος κλειδί γιa τις εξελίξεις. Πιστός στην τακτική του Άνσλους
με ειρηνικά μέσα10, ο Γερμανός πρέσβης αρχικά συνέστησε στην κυβέρνησή του
"υπομονετική και συνεχή ψυχολογική μεταχείριση με πίεση, η οποία θα εντείνεται
σταδιακά"11. Όταν επιταχύνθηκαν οι εξελίξεις, θα συστήσει την άσκηση όσο το δυνατόν
ισχυρότερης πίεσης στο αυστριακό καθεστώς12, Στην συνέχεια, μετά από συνάντησή του
με τον πρέσβη της Γαλλίας στη Βιέννη Γ. Πιώ , διαβεβαίωσε τον Χίτλερ ότι η χώρα αυτή
ουδεμία βοήθεια θα προσφέρει τελικά στην Αυστρία13. Τέλος, η Μ. Βρετανία ήταν
προσηλωμένη στην πολιτική του κατευνασμού (appeasement) και ο Bρετανός πρέσβης στο
Βερολίνο Ν. Χέντερσον δήλωνε ότι η χώρα του κατανοούσε την ιστορική ανάγκη για λύση
στο Αυστριακό.

2. Κορύφωση της αυστριακής κρίσης και αντιμετώπισή της από τον ελληνικό τύπο
Υπό το φως των ανωτέρω, ο Χίτλερ εκτίμησε ότι μπορούσε να προχωρήσει στην τελική
φάση των σχεδίων του για την Αυστρία, εντείνοντας - κατά την εισήγηση του πρέσβη του
- στο έπακρο την πίεση επί του Σούσνιγκ. Εν τω μεταξύ, ανακάλεσε τον φον Πάπεν. Η
αντικατάσταση του προσώπου αυτού, με την συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα (δεν ήταν
ναζί), αποτελούσε, αντικειμενικά, προειδοποίηση προς τον Σούσνιγκ για σκλήρυνση της
γερμανικής στάσης. Η εφημερίδα Πρωία πληροφορούσε τους αναγνώστες της
"…Er erkennt die Souveränität an und verspricht, sich nicht einmischen zu wollen", βλ. H. B. Gisevius,
Adolf Hitler. Eine Biographie. Versuch einer Deutung, München 1967, σ. 253.
8 "...daß Österreich sich als deutscher Staat bekennt, entspricht". H διατύπωση αυτού του όρου είναι ασαφής
και καθιστά ευχερές στο Χίτλερ να εξομοιώσει το γερμανικό χαρακτήρα του κράτους με τον
εθνικοσοσιαλιστικό και βάσει αυτού να διαπιστώσει παραβίαση της Συμφωνίας του Ιουλίου του 1936.
9 "zur Aufnahme von Vertreten der Nationalen Opposition in Stellen mit politischer Verantwortung
verpflichten", H. B. Gisevius, Adolf...ό.π., σ. 253.
10 "Etappen Konzept der Evolution" κατά τη διατύπωσή του, N. Schausberger, Der Griff...ό.π., σ. 352.
11 "...geduldige psychologische Behandlung bei langsam zunehmendem Druck...", ό.π., σ. 357.
12 Βλ. Documents on German Foreign Policy, D, T. I., σ. 486, σε Α. Ι. Κοραντῆ...ό.π., σ. 287.
13 Έκθεση φον Πάπεν από 08.11.1937 προς Χίτλερ, Documents on German Foreign Policy...ό.π., σ. 41-45,
σε Α.Ι. Κοραντῆ...ό.π., σ. 288.
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(29.01.1938) ότι τα γερμανικά σχέδια κατέτειναν στην προσάρτηση, η οποία όμως δεν θα
μπορούσε να γίνει με ειρηνικό τρόπο: Οι κυβερνώντες με την υποστήριξη της Αριστεράς
θα αντιδρούσαν. Η ευκαιρία, κατά την εφημερίδα, θα μπορούσε να δοθεί μόνο με ένοπλη
εξέγερση των Αυστριακών ναζί, πράγμα που θα προκαλούσε άμεση επέμβαση του Ράιχ
και στην οποία ο αυστριακός στρατός δεν θα μπορούσε να αντιτάξει αποτελεσματική
άμυνα. Ταυτόχρονα, διαπίστωνε την διπλωματική απομόνωση στην οποία είχε περιέλθει η
Αυστρία, γεγονός που αποτελούσε κοινή αίσθηση πλέον στην Ευρώπη 14. Η Βρετανή
βουλευτής Έλεν Ουίλκινσον, η οποία είχε καταγγείλει το γερμανικό πραξικόπημα στην
Ρηνανία δύο εβδομάδες πριν την εκδήλωσή του, κατήγγειλε τώρα με άρθρο της τα σχέδια
του Χίτλερ για την προσάρτηση της Αυστρίας, στην εφαρμογή των οποίων εκτιμούσε ότι
η Ιταλία δεν θα αντιδρούσε15.
Έχει γραφεί ότι αυτήν ακριβώς την περίοδο ο Σούσνιγκ θα πρέπει να είχε συνειδητοποιήσει
ότι μία ιδιωτική συνάντηση με τον Χίτλερ θα βοηθούσε στην αποσαφήνιση της
καταστάσεως16. Τον πρόλαβε όμως ο Πάπεν, ο οποίος σε μία ύστατη προσπάθεια έπεισε
τον Χίτλερ να συναντήσει τον Αυστριακό ομόλογό του. Η προοπτική της συνάντησης των
δύο Καγκελαρίων ακύρωνε εκ των πραγμάτων την ανάκληση του φον Πάπεν. Ο Σούσνιγκ
δέχθηκε αλλά υπό έναν όρο: ότι δεν θα ετίθετο σε αμφιβολία η ισχύς της Συμφωνίας του
Ιουλίου του 1936. Όταν έλαβε την διαβεβαίωση, αναχώρησε μυστικά προς συνάντηση του
Χίτλερ στο Μπερχτεσγκάντεν στη Βαυαρία. Η συνάντηση των δύο ηγετών αποτέλεσε
αιφνιδιασμό για την κοινή γνώμη. Η Καθημερινή στις 13 Φεβρουαρίου 1938 θεώρησε
βέβαιο ότι στην "ἀπρόοπτον συνάντησιν" η συζήτηση περιεστράφη γύρω από την μη
τήρηση της Συμφωνίας του Ιουλίου από τις δύο πλευρές. Στο ίδιο φύλλο αναφέρεται ότι ο
Σούσνιγκ, παραμένοντας σταθερός στη γραμμή του δολοφονηθέντος προκατόχου του,
αξίωσε από τον Χίτλερ αφενός την αποκήρυξη της δράσης των Αυστριακών ναζί,
αφετέρου την παροχή νέα διαβεβαίωσης για σεβασμό της αυστριακής ανεξαρτησίας.
Η Πρωία της ιδίας ημέρας συμφωνεί με την Καθημερινή στην παρουσίαση και στον
σχολιασμό του γεγονότος, καθώς και στους λόγους που προκάλεσαν τη συνάντηση. Στη
συνέχεια, προσθέτει ότι ο Χίτλερ με την συνάντηση αυτή επιδιώκει τόσο να προβεί σε μία
εντυπωσιακή χειρονομία που θα έπειθε την παγκόσμια κοινή γνώμη για τις φιλειρηνικές
διαθέσεις του όσο και να αντιδράσει στην σημειούμενη αγγλο-ιταλική προσέγγιση.
Ειδικότερα, όσον αφορά στις ιταλικές αντιδράσεις, γράφει ότι ο Ντούτσε ήταν εν γνώσει
της συνάντησης και ότι τώρα η Αυστρία μπορεί να καταστεί ενωτικός κρίκος μεταξύ των
δύο χωρών του Άξονος. Η αύξηση της γερμανικής επιρροής στην χώρα των Άλπεων,
καταλήγει ο αρθρογράφος, δεν πρόκειται να βλάψει τα ιταλικά συμφέροντα. Η Καθημερινή
σημειώνει ότι η αλλαγή αυτή της ιταλικής στάσης επισημάνθηκε από τον γαλλικό τύπο, ο
οποίος όμως προς το παρόν αδυνατούσε να εκτιμήσει το βάθος της μεταβολής. Πιo

Ἡ Πρωία, 29 Ιανουαρίου 1938.
Ό.π.
16 A. Bullock, Hitler-A Study in Tyranny, London, 1952, σ. 15. Επίσης, Α. Ι. Κοραντῆς...ό.π., σ. 290 καθώς
και Ἡ Καθημερινή, 13 Φεβρουαρίου 1938.
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διεισδυτικοί αποδείχθηκαν οι Βρετανοί σχολιαστές, εφ' όσον εκτίμησαν ότι πρόκειται
πράγματι για στρατηγική μεταβολή της ιταλικής στάσης17.
Οι πληροφορίες που μπορούσε να έχει τότε ο τύπος στην διάθεσή του ήταν πολύ
περιορισμένες και συνεπώς αγνοείτο το πραγματικό περιεχόμενο της "συζήτησης" στο
Μπερχτεσγκάντεν. Μετά τον πόλεμο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε το πραγματικό (και
δραματικό) περιεχόμενο της συνάντησης. Ο Χίτλερ αφού μεταχειρίσθηκε με τρόπο
ανάρμοστο18 τον συνομιλητή του, έθεσε τους όρους του: α) νομιμοποίηση της δράσης των
αυστριακών ομοϊδεατών του, β) αμνήστευση εντός τριημέρου των φυλακισμένων ναζί και
γ) τοποθέτηση του Ζάις Ίνκβαρτ ως υπουργού εσωτερικών με αρμοδιότητα επί της
αστυνομίας.
Εφ' όσον οι όροι δεν γίνουν δεκτοί απείλησε με εισβολή του στρατού του, τον οποίον θα
συνόδευαν ένοπλοι κομματικοί σχηματισμοί Γερμανών και Αυστριακών ναζί. Η αφόρητη
πίεση που ασκήθηκε επί ένδεκα ώρες στον Σούσνιγκ έφερε αποτέλεσμα με μοναδική
"παραχώρηση" του Χίτλερ την χορήγηση τριήμερης προθεσμίας, προκειμένου να τηρηθεί
ο συνταγματικός τύπος και να εγκρίνει ο Πρόεδρος Μίκλας.19 Μετά από αυτό ο Σούσνιγκ
υπέγραψε το πρωτόκολλο που του υποβλήθηκε, συνειδητοποιώντας, όπως θα αναγνωρίσει
αργότερα, ότι υπέγραψε το τέλος της αυστριακής ανεξαρτησίας.
Στις 15 Φεβρουαρίου 1938 η Καθημερινή δημοσιεύει "ὑπό πᾶσαν ἐπιφύλαξιν" τους όρους
του Χίτλερ: προσχώρηση της Αυστρίας στον Άξονα και στο Τριμερές Σύμφωνο20,
συμμετοχή στον "αγώνα κατά της Κ.Τ.Ε " και διορισμό, κατά την Συμφωνία του Ιουλίου
του 1936, ναζί υπουργού. Στην συνέχεια αναφέρει ότι εάν δοθεί καταφατική απάντηση,
τότε ο Χίτλερ στον λόγο που θα εκφωνήσει την προσεχή Κυριακή στο Ράϊχσταγκ θα
διακηρύξει τον σεβασμό του στην ανεξαρτησία της Αυστρίας, διαφορετικά οι σχέσεις
μεταξύ των δύο χωρών "θά καταστοῦν χαώδεις"21... Την ίδια ημέρα ο Πρόεδρος Μίκλας
υποχώρησε στο τελεσίγραφο και έτσι την επομένη, 16 Φεβρουαρίου 1938, η Καθημερινή
υπό τον τίτλο "Ραγδαῖες ἐξελίξεις ἐν Αὐστρία" σημειώνει την ανάληψη υπουργικού
χαρτοφυλακίου από τον έμπιστο του Χίτλερ Ζάις Ινκβαρτ22 και ότι αναμένεται αγγλογαλλικό διάβημα. Ταυτόχρονα ο συντάκτης αναρωτιέται γιατί η Ιταλία δεν αντέδρασε και,
κυρίως, εάν το διάβημα αυτό, εφ' όσον πραγματοποιηθεί, θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα.23
Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται είναι πλέον αρκετές για να προχωρήσει και η Πρωία
σε έναν πρώτο σχολιασμό. Έτσι, σε πρωτοσέλιδο δίστηλο υπό τον τίτλο "Τό δίλημμα τῆς
Ἡ Καθημερινή, 13 Φεβρουαρίου 1938.
R. Cartier, Le Monde...ό.π., σ. 338. Επίσης, Η.Β. Gisevius, Adolf... ό.π., σ. 304 επ., καθώς και Α. Ι.
Κοραντής, Διπλωματία...ό.π., σ. 291 επ.
19 Trial of German War Criminals, Nuremberg Documents, Part I, H. M. Stationary Office, London 1946, σ.
249, σε Α. Ι. Κοραντή, Διπλωματία...ό.π., σ. 259.
20 Πρόκειται για το σύμφωνο Αντι-Κομιντέρν (κατά της Κομμουνιστικής Διεθνούς την οποία καθοδηγούσε η
Μόσχα) που συνήψαν η Γερμανία, η Ιταλία και η Ιαπωνία (25.11.1936).
21 Ἡ Καθημερινή, 15 Φεβρουαρίου 1938.
22 Αν και δεν ήταν μέλος του ναζιστικού κόμματος, εντούτοις αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων
του έσπευσε στο Βερολίνο για οδηγίες, βλ. σε Α. Ι. Κοραντῆ, Διπλωματική Ιστορία...ό. π., σ. 297. "Τό
γεγονός αὐτό καθιστᾶ φανερόν τόν χαρακτῆρα τῆς αὐστριακῆς ὑποχωρήσεως..." Ἡ Πρωία, 20 Φεβρουαρίου
1938.
23 Ἡ Καθημερινή, 16 Φεβρουαρίου 1938.
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Αὐστρίας" χαρακτηρίζει το διάβημα του Χίτλερ "τελεσιγραφικό" και σημειώνει ότι η
κυβέρνηση της Βιέννης ήδη συμμορφώνεται προς τους όρους του. Το σχόλιο κλείνει με
μία παρατήρηση του ανταποκριτή των Times του Λονδίνου στην Βιέννη: "ἡ εἴσοδος καί
ἑνός μόνο ναζί εἰς την κυβέρνηση ἰσοδυναμεῖ πρός τό ἄνοιγμα τῆς θύρας εἰς τόν Δούρειον
Ἵππον τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ". Η γενική εκτίμηση της εφημερίδας αυτή την ημέρα
(16.02.1938) είναι ότι παρά την μερική διευθέτηση πού επιτεύχθηκε χάρις στην αυστριακή
υποχώρηση, το πρόβλημα της Μεσευρώπης δεν λύθηκε, αλλά, αντίθετα, μπήκε σε νέα
ανήσυχη φάση.24
Κατά τις επόμενες τρεις ημέρες και μέχρι να αποσαφηνίσει ο Χίτλερ τις θέσεις του, οι
Δυτικές Δυνάμεις θα αντιδράσουν με διαβήματα τα οποία η Καθημερινή (18.02.1938)
χαρακτήρισε "πληροφοριακοῦ χαρακτῆρος", ενώ η Πρωία μίαν ημέρα πριν, αφού δέχεται
ότι οι Αυστριακοί είναι τόσο Γερμανοί όσο και τα λοιπά γερμανικά φύλα, θα σχολιάσει
στο πρωτοσέλιδο ότι η "προσωρινή" λύση που δόθηκε συνιστά το προστάδιο της τελικής
ένωσης με την Γερμανία25. Στις 20 Φεβρουαρίου 1938 η ίδια εφημερίδα επανέρχεται
διαπιστώνοντας ότι η Συμφωνία της Στρέζας δεν έχει πια αξία για την Ιταλία, η οποία δεν
φαίνεται διατεθειμένη να θυσιάσει χάριν της Αυστρίας τον Άξονα Βερολίνου-Ρώμης. Είναι
όμως προφανές, συνεχίζει η Πρωία, "ὅτι ἡ Γαλλία καί ἡ Ἀγγλία παρακολουθοῦν μετά πολλῆς
ἀνησυχίας τήν τᾶσιν τῆς Γερμανίας ὅπως δημιουργήσει δι' ἑαυτήν μίαν θέσιν ἐκτάκτως
πλεονεκτικήν εἰς τήν Μέσην Εὐρώπην - εἰς την Εὐρώπην γενικῶς - καί μάλιστα διά
τετελεσμένων γεγονότων...". Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, καταλήγει το σχόλιο, "... ὁ
σημερινός λόγος τοῦ Χίτλερ δέν ἀπευθύνεται μόνον εἰς τά μέλη τοῦ Ράϊχσταγκ καί τούς
Γερμανούς, ἀλλά εἰς ὅλην τἠν Εὐρώπην"26.
Στις 22 Φεβρουαρίου (Τρίτη) κυκλοφόρησε η Πρωία δημοσιεύοντας, όπως αναμενόταν,
ολόκληρο το κείμενο της ομιλίας του Χίτλερ: o Γερμανός ηγέτης δεν ανέφερε λέξη για την
ανεξαρτησία της Αυστρίας27 και περιορίσθηκε να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς τον
Σούσνιγκ για την "μεγάλη σωφροσύνη" του να συνεργασθεί μαζί του. Η ουσία όμως της
ομιλίας βρισκόταν στην επόμενη παράγραφο: "...εἰς τά σύνορα τοῦ Ράϊχ ζῶσι δέκα
ἑκατομύρια Γερμανῶν, οἱ οποῖοι δέν εἶναι χωρισμένοι ἀπό ἡμάς. Ὁ πολιτικός χωρισμός ἀπό
τό Ράϊχ δέν εἶναι δυνατόν νά σημαίνει τήν στέρησιν τοῦ δικαιώματος τῆς αὐτοδιαθέσεως,
ὅπερ εὑρίσκεται εἰς τούς 14 ὅρους τοῦ W. Wilson...", καταλήγοντας ότι "...ἐννοοῦμεν νά
προασπίσωμεν τά γερμανικά συμφέροντα ὅπου καί ἄν αὐτά εὑρίσκονται καί μεταξύ αὐτῶν
εἶναι τά συμφέροντα των Γερμανών, τῶν ευρισκομένων παρά τά σύνορά μας..."28. Την ίδια
στιγμή οι Δυτικές Δυνάμεις αδυνατούν να εμφανισθούν με μία σαφή θέση στο πρόβλημα.
Ο Βρετανός πρέσβης στο Βερολίνο Χέντερσον διαβεβαιώνει τον Χίτλερ ότι η κυβέρνησή
του δεν σκοπεύει να εναντιωθεί στην πολιτική του Ράιχ έναντι της Αυστρίας και ότι ο ίδιος

Ἡ Πρωία, 16 Φεβρουαρίου 1938.
Ἡ Πρωία, 17 Φεβρουαρίου 1938.
26 Ἡ Πρωία, 20 Φεβρουαρίου 1938.
27 Παρόλο που είχε υποσχεθεί στον Σούσνιγκ ότι θα περιελάμβανε στον λόγο του ένα passage amical για
την Αυστρία, βλ. R. Cartier, Le Monde... ό.π., σ. 342.
28
Ἡ Πρωία, 22 Φεβρουαρίου 1938.
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προσωπικά είχε ταχθεί υπέρ του Άνσλους...29. Οι απόψεις του Χέντερσον δεν αντανακλούν
αυτές του προϊσταμένου του Άντονυ Ήντεν. Είναι όμως ενδεικτικές της μεγάλης
σύγκρουσης που έλαβε χώρα στους κόλπους της βρετανικής ηγεσίας. Οπαδός μιας πιο
σκληρής γραμμής ο Ήντεν, ηττήθηκε από τους οπαδούς της πολιτικής του κατευνασμού και
παραιτήθηκε. Τον διαδέχθηκε ο λόρδος Χάλιφαξ. Η Πρωία (26.02.1938) δεν αμφιβάλλει
ότι η σύγκρουση με τον πρωθυπουργό Τσάμπερλαιν επί του Αυστριακού είναι αυτή που
οδήγησε σε αλλαγή στην ηγεσία του Φόρειν Όφις. Στο ίδιο φύλλο η εφημερίδα
επανέρχεται στο φλέγον θέμα της εντεινόμενης ανατρεπτικής δράσης των Αυστριακών
ναζί, οι οποίοι μετά τις τελευταίες εξελίξεις "...προβαίνουν εἰς συνεχεῖς διαδηλώσεις
προκαλούσας ἀντιδιαδηλώσεις τοῦ ἀνησυχήσαντος μεγάλως αὐστριακού λαοῦ καί αἱ ἀρχαί
ἀντιμετωπίζουν ἤδη δυσκολίας διά τήν διατήρησιν τῆς τάξεως..." 30. Την επομένη
(27.02.1938) η Πρωία θα δημοσιεύσει στο πρωτοσέλιδο περικοπή για την Αυστρία από το
βιβλίο του Χίτλερ " Ὁ Αγών μου": "Γερμανία καί Αὐστρία ὀφείλουν νά ἐπανέλθουν σέ μία
μεγάλη γερμανική πατρίδα, ἀλλ' ὄχι δι' οἰκονομικούς λόγους. Τό αὐτό αἷμα πρέπει ν' ἀνήκει
εἰς τό αὐτόν κράτος..."...και συνεχίζει δείχνοντας την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει
η Γερμανία ως προς τις αποικίες: "...τό γερμανικόν ἔθνος δέν ἔχει δικαίωμα νά ἀποδυθῆ εἰς
ἀποικιακήν πολιτικήν, ἐφ' ὅσον εἶναι ἀνίκανον νά συγκεντρώσει τά τέκνα του εἰς τό αὐτόν
κράτος" 31. Το γεγονός ότι το βιβλίο άρχισε να απασχολεί τον ελληνικό τύπο, είναι
ενδεικτικό μίας παγκόσμιας πραγματικότητας: το βιβλίο είχε εκδοθεί προ αρκετών ετών,
αλλά η κοινή γνώμη δεν του είχε αποδώσει την πρέπουσα σημασία...
Έχοντας πλέον απολέσει τα διεθνή του ερείσματα ο Αυστριακός Καγκελάριος σε δική του
ομιλία στην αυστριακή βουλή θα απαντήσει στον Χίτλερ. Η Καθημερινή (25.02.1938)
σχολιάζοντας θα καταγράψει ότι ο Σούσνιγκ υπήρξε κατηγορηματικός στην απόφασή του
να υπερασπίσει την ανεξαρτησία της χώρας: "Ὡς ἐδῶ καί μή παραπέρα"! Ο λόγος του
μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο και όπως συνηθιζόταν την εποχή εκείνη, αναμεταδιδόταν
με μεγάφωνα στις πλατείες των πόλεων, ώστε να μπορούν να τον ακούσουν και όσοι δεν
διέθεταν ραδιοφωνικό δέκτη. Ο λόγος του πρωθυπουργού προκάλεσε σειρά μαζικών
εκδηλώσεων των ναζί σε όλη τη χώρα. Στο Γκρατς κατέλαβαν το δημαρχείο και ύψωσαν
την σημαία τους, η οποία είχε πλέον γίνει και εθνική σημαία της Γερμανίας. Όλα πλέον
έδειχναν πως οι δύο πλευρές ετοιμάζονται για την τελική αναμέτρηση...
Η Πρωία (06.03.1938) σε πρωτοσέλιδο τρίστηλο διερωτάται εάν ο Σούσνιγκ μπορεί να
συνεχίσει να αντιστέκεται στην πίεση του Ράιχ. Ο αρθρογράφος εκτιμά ότι ο αυστριακός
Καγκελάριος μπορεί να υπολογίζει στην υποστήριξη όχι μόνο των υπερσυντηρητικών
καθολικών στρωμάτων, τα οποία στήριξαν έως τώρα το αυταρχικό καθεστώς του, αλλά
πλέον και της Αριστεράς (σοσιαλιστικής και κομμουνιστικής) καθώς και του "μεγάλου
"ἑβραϊκού κεφαλαίου". Παρατηρείται λοιπόν το παράδοξο (αλλά όχι παράλογο) η
Αριστερά, η οποία μετά το αποτυχημένο κίνημά του 1934 είχε τεθεί εκτός πολιτικής ζωής,

N. Henderson, Failure of a Mission, London 1940, σ. 113-118. Επίσης, Α. Ι.Κοραντῆς,
Διπλωματική...ό.π., σ. 298.
30 Ἡ Πρωία, 26 Φεβρουαρίου 1938.
31 Ἡ Πρωία, 27 Φεβρουαρίου 1938.
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να σπεύδει τώρα να στηρίξει το δικτατορικό καθεστώς του Πατριωτικού Μετώπου του
Σούσνιγκ...32. Η Πρωία (6 Μαρτίου 1938) είχε εκτιμήσει ότι εάν η στήριξη αυτή πάρει
ανοιχτή μορφή, τότε ο Χίτλερ θα το χρησιμοποιήσει ως πρόφαση για επέμβαση,
προκειμένου να συντρίψει το συγκροτούμενο λαϊκό μέτωπο 33. Στο σύνθημα του Σούσνιγκ
"ὡς ἐδῶ καί μή παραπέρα", οι Αυστριακοί ναζί κατεβαίνουν σε μαζικές και ταραχώδεις
διαδηλώσεις με το σύνθημα "ἀπό δῶ καί μπρός γιά τά παραπέρα"... Σε όλες τις πόλεις οι
διαδηλώσεις τους "...ἀποβαίνουν ὁλοέν τολμηρότεραι καί μᾶλλον ταραχώδεις, ἑτοιμασίαι
ἐγένοντο διά μίαν πορείαν πρός τήν Βιέννην, ἐνῶ ἀστυνομία καί ἔνοπλοι δυνάμεις
ἐκινητοποιοῦντο πρός ἐπιβολήν τῆς τάξεως καί ἀντιδιαδηλώσεις ἐπαραγματοποιοῦντο..."34,
συγκροτημένες από οπαδούς του Πατριωτικού Μετώπου, αλλά και της Αριστεράς.
Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, η οποία οδηγούσε με ασφάλεια σε εμφύλια
σύγκρουση, η κυβέρνηση φάνηκε να κλονίζεται. Ο Σούσνιγκ αντιλαμβάνεται ότι εάν δεν
ενεργήσει αμέσως θα χάσει τον έλεγχο. Επιλέγει ως ultimum remedium την διεξαγωγή
αιφνιδιαστικού δημοψηφίσματος σε τέσσερις ημέρες, δηλ. την Κυριακή 13 Μαρτίου. Οι
Αυστριακοί καλούνται να απαντήσουν με ένα Ναι ή ένα Όχι ("Ja oder Nein") εάν
επιθυμούν η χώρα τους να παραμείνει "ἐλεύθερη, ἀνεξάρτητη, κοινωνική καί χριστιανική"...
Η Πρωία (11.03.1938) εκτιμά ότι με την φυγή προς τα εμπρός ο Σούσνιγκ θα κατέρριπτε
το κύριο επιχείρημα των αντιπάλων του, δηλ. ότι έχουν την πλειοψηφία35 και ότι οι τρεις
ημέρες που μεσολαβούν θα είναι κρισιμότατες όχι μόνο για την Αυστρία, αλλά και για την
ειρήνη στην Ευρώπη, δεδομένου ότι οι ναζί ίσως να μην αναμείνουν το δημοψήφισμα και
να προχωρήσουν στην υλοποίηση του σκοπού τους. Η εκτίμηση της εφημερίδας
αποδείχθηκε ορθή: πράγματι, η αντίδραση του Χίτλερ υπήρξε ακαριαία. Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι αιφνιδιάσθηκε και δεν είχε σχεδιάσει την αντίδρασή του σε ένα τέτοιο
ενδεχόμενο. Στις 10 Μαρτίου υπέγραψε την διαταγή για προετοιμασία εισβολής στην
Αυστρία36. Την ίδια ημέρα στο Παρίσι η κυβέρνηση του Καμίλ Σωτάν υπέβαλε την
παραίτησή της. Ελλείψει σχεδίου για εισβολή και κατάληψη της χώρας αναγκάζεται να
βασισθεί σε ένα "Σχέδιο Otto", το οποίο υπήρχε, αλλά είχε έναν περιορισμένο στόχο:
μόνον την παρεμπόδιση της παλιννόστησης του πρίγκιπα Όθωνα των Αψβούργων. Στο
εγχείρημά του αυτό ανησυχούσε ιδιαίτερα για την στάση της Ιταλίας, γι' αυτό ανέλαβε
διπλωματική πρωτοβουλία προς αυτή τη χώρα και όταν εξασφάλισε την ουδετερότητά της
έδωσε το σύνθημα για γενική εξέγερση των Αυστριακών ναζί. Η Πρωία (12.03.1938) σε
πρωτοσέλιδο δίστηλό της αναφέρει ότι οι διαδηλώσεις των ναζί αντιμετωπίζονται πλέον
Ἡ Καθημερινή (15 Μαρτίου 1938) σημειώνει: "...τήν προσπάθειαν τῆς κυβερνήσεως πρός προσεταιρισμόν
τῆς ἐργατικῆς τάξεως, τῆς ὁποίας ἀπεδέχθη τά αἰτήματα, ἤτοι: τήν ἐλευθέραν λειτουργίαν τῶν ἐργατικῶν
συλλόγων, τήν ἐνεργόν συμμετοχήν της εἰς τό Πατριωτικόν Μέτωπον καί τήν ἔκδοσιν ἐφημερίδων...".
33 Ἡ Πρωία, 6 Μαρτίου 1938.
34 Ἡ Πρωία, 11 Μαρτίου 1938.
35 "...οἱ Αὐστριακοί ἐθνικοσοσιαλισταί ὑπεστήριζαν ἀπό πολλοῦ, ὅτι ἐάν διεξήγετο δημοψήφισμα, θά
ἀπεδεικνύετο ὅτι ἔχουν τήν πλειοψηφίαν...", ό.π.
36 Το είδος αυτό της αντίδρασης του δεν θα είναι το τελευταίο στην ιστορία του: θα το επαναλάβει και σε
άλλες καταστάσεις όπου θα θεωρήσει ότι προσβάλλεται από έναν αντίπαλο λιγότερο ισχυρό, αλλά
περισσότερο μηχανορράφο, π.χ. στην περίπτωση του αντιγερμανικού πραξικοπήματος στην Γιουγκοσλαβία
τον Μάρτιο του 1941.
32

156

Δημήτριος Π. Γιαννικόπουλος

δύσκολα από την αστυνομία, ότι υπάρχουν νεκροί και ότι η κυβέρνηση αναγκάζεται να
καλέσει εφέδρους υπό τα όπλα. Η εφημερίδα προσθέτει ότι η επιστράτευση επιδιώκει και
έναν άλλο σκοπό: να στερήσει την δυνατότητα στους νέους που καλούνται (φαίνεται πως
η πλειοψηφία της νεολαίας υποστήριζε τους ναζί) να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις.
Στην συνέχεια παραθέτει και τα γερμανικά επιχειρήματα, σημαντικότερο των οποίων είναι
ότι η αιφνιδιαστική προκήρυξη του δημοψηφίσματος και η μη διεξαγωγή του κατά τον
τρόπο που προβλέπει ο νόμος (χωρίς εκλογικούς καταλόγους και με κατώτατο όριο ηλικίας
τα 24 έτη) συνιστούσε παραβίαση των όσων συμφωνήθηκαν στο Μπερχτεσγκάντεν. Η
παραβίαση αυτή επέτρεπε στην Γερμανία να αξιώσει την ματαίωσή του. Στο ίδιο φύλλο
παρατίθενται οι υπόλοιπες εξελίξεις που κλιμάκωσα το αυστριακό δράμα: απεστάλησαν
τρία αλλεπάλληλα γερμανικά τελεσίγραφα που αξίωναν ματαίωση του δημοψηφίσματος
και παραίτηση του Σούσνιγκ. Ο τελευταίος, αφού συμβουλεύθηκε τον Μουσολίνι και
συσκέφθηκε με τον Πρόεδρο Μίκλας, διαπίστωσε το αδιέξοδο και με την δήλωση
""ὑποχωροῦμε πρό τῆς βίας", ανακοίνωσε ο ίδιος από το ραδιόφωνο στον αυστριακό λαό
την ματαίωση του δημοψηφίσματος και την παραίτησή του. Ο πρόεδρος Μίκλας αρνείται
"... νά δεχθῆ ὑποδείξεις μίας ξένης κυβερνήσεως..." και δεν συναινεί στην ανάθεση
σχηματισμού κυβερνήσεως στον Ζάις Ινκβαρτ. Δεν αποδέχεται την παραίτηση Σούσνιγκ
και τον μετακαλεί στην εξουσία. Στη συνέχεια ο αρθρογράφος αναφέρει ότι ο Ζάις Ινκβαρτ
μετά την άρνηση του Προέδρου να συμπράξει, "ἀνέλαβε αὐτοπροσώπως τήν πρωτοβουλία
σχηματισμοῦ κυβερνήσεως" και με την ιδιότητά του ως Καγκελαρίου απηύθυνε
τηλεγράφημα προς τον Χίτλερ ζητώντας του να αποστείλει στρατό στην Αυστρία και
καταλήγει ότι είναι "...ἄγνωστον ἐάν ἡ Γερμανία θά πραγματοποιήσει τήν ἀπειλή τῆς εἰσόδου
εἰς τήν Αὐστρίαν...", ενώ περιγράφει την γερμανική στρατιωτική προετοιμασία στα σύνορα.
Την ίδια ημέρα (12.03.1938) η Καθημερινή σημειώνει ότι: α) ο Ζάις Ινκβαρτ κατήρτισε
νέα κυβέρνηση και θα προκηρύξει δημοψήφισμα, β) οι εθνικοσοσιαλιστές "...κατέστησαν
ἀπόλυτοι κύριοι τῆς καταστάσεως καί ζήτησαν παρά τοῦ κ. Μίκλας, ὅπως ὑποβάλη
παραίτησιν...", γ) η Αυστρία κατέστη πλέον χώρα εθνικοσοσιαλιστική και δ) δύναμις 7.000
Γερμανών στρατιωτών εισήλθε στην Αυστρία37.
Στο φύλλο της επομένης (13.03.1938) η Καθημερινή παρουσιάζει την θριαμβευτική είσοδο
του Χίτλερ στη χώρα, την επίσκεψη στην γενέτειρά του Μπραουνάου και την ομιλία του
στο Λυντς, όπου ανακοίνωσε στο ενθουσιώδες ακροατήριό του, αλλά και σε όλον τον
κόσμο, την απόφασή του να ενσωματώσει πλήρως την Αυστρία στο Ράιχ (Άνσλους)38 και
όχι απλώς να εγκαταστήσει κυβέρνηση ανδρεικέλων υπό τον Ζάις Ίνκβαρτ στην Βιέννη.
Η Πρωία όμως την ίδια ημέρα δημοσίευσε την (εσφαλμένη όπως αποδείχθηκε) εκτίμηση
ότι παρά τα τελευταία γεγονότα η θέση της Αυστρίας δεν θα μεταβληθεί από άποψη
διεθνούς δικαίου, και ότι η σχέση της με την Γερμανία θα είναι όμοια με αυτή των
37

Γεγονός που θα επιβεβαιώσει την επομένη (13.03.1938) η Πρωία με πρωτοσέλιδο υπό τον τίτλο
"Γερμανικός στρατός κατέκλυσε χθές ὁλόκληρον τήν Αὐστρίαν".
38
Ο Χίτλερ θα ξεκινήσει το αυστριακό εγχείρημά του χωρίς την αποφασιστικότητα που τον διέκρινε τρία
χρόνια πριν στο ρηνανικό πραξικόπημα. Ο γραμματέας του επί του Τύπου Ο. Ντήτριχ είπε ότι θα διστάσει
μέχρι και την τελευταία στιγμή να διακηρύξει ξεκάθαρα την προσάρτηση της Αυστρίας, η οποία σε αντίθεση
προς την ρηνανική περίπτωση επρόκειτο για μια άλλη χώρα, βλ. R. Cartier, Le Monde entre... ό.π., σ. 343.
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αγγλικών κτήσεων (dominions), π.χ. του Καναδά, προς την βρετανική μητρόπολη, δηλ. θα
υπάρξουν "...δύο γερμανικαί χῶραι ὑπό ἕναν ἀρχηγό κράτους καί θά ἔχουν δύο
κυβερνήσεις..."39. Ένα ακόμη ενδιαφέρον σχόλιο στο οποίο προβαίνει η Πρωία είναι ότι
"...ἡ στᾶσις τής αὐστριακῆς κυβερνήσεως καθιστᾶ δυσχερῆ οἱανδήποτε ἐπέμβασιν τρίτων...".
Με το ίδιο πνεύμα το γαλλικό πρακτορείο Havas αναγνωρίζει ότι ο νέος αυστριακός
Καγκελάριος Ζάις Ινκβαρτ εκάλεσε τον γερμανικό στρατό, ενώ ο αυστριακός στρατός είχε
διαταχθεί, ήδη από τον Σούσνιγκ, να μην προβάλει αντίσταση. Το δημοσίευμα καταλήγει
ότι "...ὑπό τάς συνθήκας αὐτάς προσφυγή εἰς τήν Κ.Τ.Ε. καθίσταται ἀδύνατος...οὕτω, ἡ
προσοχή τῶν ἐνδιαφερομένων στρέφεται πλέον πρός τήν Τσεχοσλοβακίαν...", γεγονός που
επισημαίνει και η Καθημερινή τόσο στο φύλο της ίδιας ημέρας, όσο και σε πρωτοσέλιδο
εξάστηλο της επομένης40
Ο Χίτλερ αφού απέρριψε τα (ούτως ή άλλως ανώδυνα) διαβήματα της Αγγλίας και της
Γαλλίας εισήλθε στην Βιέννη θριαμβευτής, όπου έλαβε χώρα η επίσημη τελετή του
Άνσλους41. Στην συνέχεια η Πρωία αναφέρει τα πρώτα διοικητικά μέτρα που θα λάβει ο
Ζάις Ινκβαρτ, όχι πλέον ως Αυστριακός Καγκελάριος, αλλά ως Διοικητής (Statthalter) της
Αυστρίας που μετονομάζεται σε Ostmark. Αυτή δεν θα είναι πλέον ανεξάρτητο κράτος
αλλά "Χώρα" (Land) με νομικό καθεστώς αντίστοιχο αυτού των 17 Χωρών (Länder) που
αποτελούν την Γερμανία42. Η Καθημερινή (15.03.1938) αναφέρει ότι ο Γερμανός υπουργός
εξωτερικών θα αντιπροσωπεύει στο εξής και την Αυστρία και ότι ο Φύρερ υπέγραψε το
διάταγμα της Ενώσεως. Με τρία και μόνον άρθρα ορίζεται ότι "...ἐξακολουθεῖ,
προσωρινῶς, ἰσχῦον τό αὐστριακόν δίκαιον καί ἀνατίθεται εἰς τούς ὑπουργούς Ἐσωτερικῶν
τοῦ Ράϊχ καί τῆς Αὐστρίας ἡ διεξαγωγή τοῦ δημοψηφίσματος τῆς 10ης Ἀπριλίου...", για να
διαπιστώσει ότι επέρχεται πλέον η πλήρης αφομοίωση του μικρού στο μεγάλο κράτος με
μέτρα όπως: α) η κατάργηση των συνόρων και η πανηγυρική καταστροφή των οροθετικών
δεικτών, β) η συγχώνευση του αυστριακού στρατού στον γερμανικό, γ) η προετοιμασία
για εισαγωγή κοινού νομίσματος και τελωνειακού καθεστώτος και δ) η άμεση λήξη της
συμμετοχής της Αυστρίας στην Κ.Τ.Ε. (οι πρέσβεις της χώρας στο Λονδίνο και στο Παρίσι
"ἔλαβαν ἄδεια", ενώ άλλαξαν και οι σημαίες των πρεσβειών43.
Μετά την 15η Μαρτίου η Καθημερινή θα μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στα γεγονότα
με την παρουσία επί τόπου του "ἐκτάκτου ἀπεσταλμένου" της και καλού γνώστη της
αυστριακής και γερμανικής πραγματικότητας Πέλου Κατσέλη. Κατά την πρώτη
ανταπόκρισή του θα δώσει μια πολύ παραστατική περιγραφή των γεγονότων στην Βιέννη,
όπου ενώ το πρωί επικρατούσε το σύνθημα "Ζήτω η Ανεξάρτητη Αυστρία", τελικά, το βράδυ
κυριάρχησε το σύνθημα "Χάιλ Χίτλερ". Η εικόνα που έδωσε ο ανταποκριτής ήταν, εν
Ἡ Πρωία, 13 Μαρτίου 1938.
Ἡ Καθημερινή, 13 Μαρτίου 1938
41 Ἡ Πρωία, 16 Μαρτίου 1938.
42 Οι 17 Χώρες (Länder) ήσαν μέχρι την άνοδο του Χίτλερ ομόσπονδα κρατίδια και αυτοδιοικούνταν. Μετά
το 1933 εξακολούθησαν υφιστάμενα, αλλά τα κυριαρχικά τους δικαιώματα μεταβιβάσθηκαν εξ ολοκλήρου
στην Κυβέρνηση του Ράιχ. Οι τοπικές κυβερνήσεις πλέον δεν εκλέγονταν, αλλά διορίζονταν από τον Φύρερ
και Καγκελάριο του Ράιχ, βλ. Παγκόσμιος Γεωγραφικός Ἄτλας, Αθήναι 1936, κεφ. 31.
43
Ἡ Καθημερινή, 15 Μαρτίου 1938
39
40
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συντομία, η εξής: οι ναζί παρά τις "μαχητικές καί ὀγκώδεις" διαδηλώσεις τους δεν
μπορούσαν να αμφισβητήσουν την κυριαρχία του κέντρου και των συνοικιών της Βιέννης
από τους οπαδούς του Πατριωτικού Μετώπου, οι οποίοι ενισχυμένοι από τους οπαδούς της
Αριστεράς ανταποκρίθηκαν "...εἰς τάς φλογεράς ἐκκλήσεις πρός τόν πατριωτισμόν τοῦ
λαοῦ..." και "...διετήρησαν τόν ἔλεγχον τῆς πρωτευούσης, ἰδίως τῶν συνοικιῶν της...". Όμως,
κατά τις πρώτες απογευματινές ώρες, η είδηση ότι γερμανικά στρατεύματα διήλθαν την
μεθόριο ανέτρεψε την κατάσταση και τα μέλη του Πατριωτικού Μετώπου
τρομοκρατήθηκαν και έσπευσαν να αφαιρέσουν τα διακριτικά τους, ενώ "...μᾶζαι
ἐθνικοσοσιαλιστῶν κατεπλημμύρισαν τήν πόλιν, ἡ ὁποῖα ἔδιδε εἰκόνα γερμανικῆς
μεγαλοπόλεως ἑορταζούσης τόν χιτλερικόν θρίαμβον...". Παράλληλα, η ίδια εφημερίδα,
παραθέτοντας τον λόγο του Βρετανού πρωθυπουργού στην Βουλή των Κοινοτήτων δίδει
μια πρώτη απάντηση στο ερώτημα των αναγνωστών της, γιατί οι Δυτικές Δυνάμεις δεν
αντέδρασαν: "...εἶναι γεγονός, δήλωσε ὁ Τσάμπερλαιν, ὅτι οὐδέν ηδύνατο νά σταματήση τα
γεγονότα, ἐκτός ἐάν ἡ Μ. Βρεττανία καί ἄλλες δυνάμεις ἦσαν διατεθειμένοι νά ἀνατρέξουν
εἰς τήν βίαν...", για να καταλήξει όμως ότι "...δέν ἐπέστη εἰσέτι ἡ στιγμή δι' ἀποφάσεις
ραγδαίας..."44. Αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα ότι χρήση βίας (ακόμη και απειλή χρήσης
βίας) δεν αντιμετωπίσθηκε από την βρετανική κυβέρνηση κατά την αυστριακή κρίση45.
Στις αποφάσεις του Βρετανού πρωθυπουργού ασφαλώς βάρυνε το γεγονός ότι το
πρόγραμμα επανεξοπλισμού δεν είχε ολοκληρωθεί και ότι σε αντίθεση με τον Ήντεν
θεωρούσε την Γαλλία πολύ αδύνατη στρατιωτικά ("desperately weak"). Έτσι, χωρίς
κάποιο ισχυρό σύμμαχο, ο Τσάμπερλαιν πίστευε ότι η χώρα του "...ὤφειλε νά δεχθῆ μέ
καρτερία καταστάσεις τάς ὁποίας θά προτιμοῦσε νά χειρισθῆ μέ τελείως διαφορετικόν
τρόπον..."46. Σε κάθε περίπτωση στην βρετανική στάση μπορεί να προσάψει κανείς
οτιδήποτε άλλο εκτός από έλλειψη συνέπειας: σταθερά μετά το 1918, σε αντίθεση π.χ.
προς την Γαλλία, απέφυγε να αναλάβει ευθύνες για την διατήρηση καταστάσεων (που
δημιούργησαν οι Συνθήκες Ειρήνης) τις οποίες θεωρούσε μη βιώσιμες.
Ο σχολιασμός των διεθνών αντιδράσεων συνεχίστηκε από την Καθημερινή και στις
επόμενες ημέρες: στις 16 Μαρτίου 1938, μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου, μετέφερε το
περιεχόμενο του κυρίου άρθρου της γιουγκοσλαβικής εφημερίδας Σαμουπράβα, σύμφωνα
με το οποίο οι Γιουγκοσλάβοι, οι οποίοι διεξήγαγαν τόσους αιματηρούς πολέμους για να
εξασφαλίσουν την εθνική τους ενοποίηση, είναι σε θέση να κατανοήσουν την σημασία
αντιστοίχων εθνικών κινημάτων σε άλλες χώρες και "...ὡς γείτονες τῆς Αὐστρίας δέν εἶναι
δυνατόν νά δυσαρεστούμεθα ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ τᾶξις καί ἡ ἡσυχία ἀπεκαταστάθησαν εἰς
αὐτήν...", για να καταλήξει ότι "...τά γερμανικά στρατεύματα εἰσῆλθαν εἰς την Αὐστρίαν
προσκληθέντα ὑπό νομίμου αὐστριακῆς κυβερνήσεως..." και στο μέτρο που "...ἡ
Γιουγκοσλαυία διατηρεῖ μετά τῆς Γερμανίας φιλικάς σχέσεις,...δυνάμεθα νά εἴμεθα
ἱκανοποιημένοι. Αὐτή εἶναι ἡ ἀντίληψις τῆς γιουγκοσλαυϊκῆς δημοσίας γνώμης..."47.

44
45
46
47

Ό.π.
Α. Ι.Κοραντῆς, Διπλωματική...ό.π., σ. 312.
R. Cartier, Le Monde entre... ό.π., σ. 341.
Ἡ Καθημερινή, 16 Μαρτίου 1938.
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Την επομένη, 17 Μαρτίου 1938, η Καθημερινή αναδημοσίευσε άρθρο του J. L. Garvin υπό
τον τίτλο "Η Αγγλία και το Άνσλους", στο οποίο ο αρθρογράφος αναγνωρίζει το δικαίωμα
των δύο γερμανικών λαών για ένωση, εγκρίνει την πρωτοβουλία του Χίτλερ και προσδοκά
ότι το δημοψήφισμα που προκήρυξε θα εξασφαλίσει "...ὁμοσπονδιακήν ἕνωσιν μεταξύ τῶν
δύο γερμανικῶν κρατῶν...". Παραμένει όμως επιφυλακτικός για το μέλλον των
αγγλογερμανικών σχέσεων καταλήγοντας: "...τό συμπέρασμα διά τήν χώραν μας καί διά
κάθε ἄνθρωπον ἐν αὐτῆ εἶναι ὅτι ὀφείλομεν νά ἐπιταχύνομεν τούς ἐξοπλισμούς μας...".
Τέλος, όσον αφορά στους Εβραίους της Βιέννης, η Καθημερινή αναμεταδίδοντας
τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου σημείωνε ότι "..."ἡ ἀθρόα ἔξοδος τῶν
Ισραηλιτῶν συνεχίζεται..." και ότι οι Εβραίοι πολωνικής καταγωγής που μετανάστευσαν τα
τελευταία έτη στη Βιέννη "...κάμνουν οὐράν πρό τοῦ προξενείου τῆς Πολωνίας, ὅπως
ἐξασφαλίσουν διαβατήρια,...καθῶς ἐπίσης εἰς τάς θυρίδας τῶν Ταμιευτηρίων πρός ἀνάληψιν
τῶν καταθέσεών των, ἀλλά κατά τό δημοσιευθέν διάταγμα ἐπιτρέπεται ἡ ἀνάληψις ποσοῦ
μόνον 1.000 σελινίων ἑβδομαδιαίως...", ενώ "...κατά πληροφορίας αἱ γαλλικαί αρχαί
ἀπαγορεύουν τήν εἴσοδο εἰς τό γαλλικόν ἔδαφος προσώπων φερόντων αύστριακά
διαβατήρια...48.
3. Απολογισμός της αυστριακής κρίσης
Τον τελικό απολογισμό του Άνσλους θα δώσει η Καθημερινή (21.03.1938) με τετράστηλο
πρωτοσέλιδο υπό τον τίτλο "Αἱ διεθνεῖς πολιτικαί συνέπειαι τῆς Ἑνώσεως τῆς Αὐστρίας
καί τῆς Γερμανίας ". Κατά την πάγια τακτική της εφημερίδας το δημοσίευμα χωρίζεται σε
δυο μέρη: σε αυτό που παρουσιάζει τις απόψεις των Δυτικών Δυνάμεων (κατά κανόνα
είναι το πρώτο) και σε αυτό που παρουσιάζει τις απόψεις του Βερολίνου. Έτσι, κατά τους
γαλλικούς κύκλους, οι συνέπειες της συγχώνευσης θα δημιουργήσουν "μία νέαν
εὐρωπαϊκήν ἰσορροπία, πολύ διαφορετική ἀπ' αὐτή πού ἐπέφερε ἡ ἔκβασις τοῦ Παγκοσμίου
Πολέμου". Στη συνέχεια η εφημερίδα προχωρεί στην ανάλυση της γεωπολιτικής
μεταβολής του κεντροευρωπαϊκού χάρτη επισημαίνοντας ότι: α) η Γιουγκοσλαβία αποκτά
πλέον κοινή μεθόριο με τη Γερμανία, η οποία, σε περίπτωση πολέμου, επιμηκύνεται με
την ουγγρο-γιουγκοσλαβική μεθόριο49, β) η θέση της Τσεχοσλοβακίας καθίσταται
"τραγική", εφ' όσον η Γερμανία πλέον την "περισφίγγει στρατιωτικῶς, πολιτικώς και
οικονομικῶς, ἐνῶ τό τσεχικόν ἐμπόριον δύναται πλέον νά ἐπικοινωνήση μέ τήν θάλασσαν,
εἴτε ἀπό βορρᾶ, εἴτε ἀπό νότου, μόνον διά μέσου γερμανικῶν ἐδαφῶν καί συγχρόνως
κινδυνεύει νά στερηθῆ τήν ἀγοράν τῆς Βιέννης" και γ) η προσάρτηση θα εξεγείρει τις
διαθέσεις των γερμανικών μειονοτήτων διαφόρων χωρών: "ἤδη οἱ Σουδῖται τῆς

48

49

Ἡ Καθημερινή, 15 Μαρτίου 1938.

Η εκτίμηση-πρόβλεψη του αρθρογράφου θα αποδειχθεί ιστορικά ορθή: τον Απρίλιο του 1941 οι
γερμανικές ένοπλες δυνάμεις και ο σύμμαχός τους ουγγρικός στρατός θα επιτεθούν στην Γιουγκοσλαβία καθ'
όλο το μήκος αυτής της μεθορίου, βλ. Dr. R. Bathe - E. Glodschey, Der Kampf um den Balkan,
Oldenburg/Berlin 1942, σ. 131. Επίσης, R. Cartier, La Seconde Guerre Mondiale, τ. Α΄, Paris 1965, σ. 341.
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Τσεχοσλοβακίας...προβάλλουν τάς αὐτονομιστικάς των ἀξιώσεις καί ἐθνικοσοσιαλιστικαί
διαδηλώσεις συγκροτοῦνται καί εἰς αὐτό τό βελγικόν Όϋπεν"50.
Στο δεύτερο μέρος, όπου παρουσιάζεται η γερμανική άποψη, οι αναγνώστες
πληροφορούνται ότι: α) προς το παρόν το Βερολίνο δεν πρόκειται να θέσει νέα ζητήματα
και θα ασχοληθεί με την προσάρτηση, β) ο γερμανικός τύπος θεωρεί το Άνσλους ως την
μεγαλύτερη επιτυχία του Χίτλερ, αφού ολοκληρώνει το ημιτελές έργο της γερμανικής
εθνικής ενοποίησης του Βίσμαρκ και γ) αν και το Άνσλους πάντα συνεζητείτο μεταξύ των
Γερμανών, εν τούτοις η προσάρτηση δεν αποτέλεσε μικρότερη έκπληξη γι' αυτούς, απ' ότι
για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Την έκπληξη βεβαίως "διεδέχθη μέγας λαϊκός
ἐνθουσιασμός"51.
Όσον αφορά στην Ιταλία οι εκτιμήσεις της Καθημερινής αποδεικνύονται απολύτως
ακριβείς: α) ο Μουσολίνι αρκέσθηκε στις διαβεβαιώσεις του Χίτλερ ότι τα γερμανικά
σύνορα σταματούν για πάντα στο Μπρέννερ, β) η Ιταλία αντάλλαξε το Αυστριακό με το
Αιθιοπικό και γ) ο Ντούτσε προτίμησε την διατήρηση του Άξονα Ρώμης-Βερολίνου από
την αβέβαιη γαλλο-ιταλική φιλία.
Το άρθρο ολοκληρώνεται με τις εκτιμήσεις περί Τσεχοσλοβακίας. Η εφημερίδα δέχεται
ότι ο κίνδυνος, αν όχι της ολοκληρωτικής καταλύσεως της ανεξαρτησίας της, τουλάχιστον
της αποσπάσεως μέρους της χώρας παρουσιάζεται άμεσος. Ακόμη, ότι η αντιμετώπιση του
κινδύνου αυτού δεν είναι δυνατή μόνον από τις τσεχικές δυνάμεις52, αλλά ο συντάκτης του
θεωρεί ότι οι Τσέχοι μπορούν να βασισθούν στις διαβεβαιώσεις τόσο της γαλλικής όσο και
της σοβιετικής κυβέρνησης. Πράγματι, οι δύο χώρες δήλωσαν σαφώς ότι τυχόν επίθεση
στην Τσεχοσλοβακία θα την θεωρούσαν ότι στρέφεται κατ' αυτών των ίδιων, ενώ "εἰς τήν
Πράγαν συνεκροτήθησαν ἀλλεπάλληλοι συσκέψεις στρατιωτικῶν ἐμπειρογνομώνων καί τῶν
τριῶν χωρῶν...καθ' ἅς καθωρίσθη ὁ τρόπος κοινῆς στρατιωτικῆς δράσεως ἐν περιπτώσει
ἐπιθέσεως"53. Το τελευταίο αυτό σημείο του δημοσιεύματος είναι ίσως και το μόνο το
οποίο πρόκειται να διαψευσθεί από την ιστορική πραγματικότητα. Πράγματι, ακόμη και ο
πιο καλά πληροφορημένος και διορατικός σχολιαστής αδυνατούσε να προβλέψει αυτό που
έκτοτε στην επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων ονομάστηκε Πνεύμα του Μονάχου54 και ότι η

Πρόκειται για το Eupen, το οποίο μαζί με το Malmedy αποτελούν ορεινή περιοχή των Αρδεννών
συνολικής εκτάσεως 1.000 περίπου τ.χ., την οποία απώλεσε η Γερμανία υπέρ του Βελγίου με την Συνθήκη
των Βερσαλλιών. Βλ. Παγκόσμιος Γεωγραφικός....ό.π., κεφ. 30.
51 Ἡ Καθημερινή...ό.π. Τον ενθουσιασμό δεν συμμερίζονταν μόνον οι λαϊκές τάξεις , όπως πιθανόν να
νομίσει ο θεατής των εβδομαδιαίων κινηματογραφικών επικαίρων της εποχής (Wochenschau). O
ευπορότερος, ίσως, Γερμανός, ο Γουσταύος Κρουππ, δήλωνε: "Η Μεγάλη Γερμανία, το όνειρο των πατέρων
μας και των παππούδων μας, έγινε επιτέλους πραγματικότητα", βλ. R. Overy, Τhe Penguin Historical Atlas of
the Third Reich, London 1996, σ. 58.
52 Παρά την εκτεταμένη ευρωπαϊκή αρθρογραφία περί του αντιθέτου, βλ. άρθρο του S. Stone "Τα φλέγοντα
προβλήματα και ο ισχυρότερος μικρός στρατός του κόσμου", σύμφωνα με το οποίο "...ἡ χῶρα δύναται νά
αντιμετωπίση μόνη τήν ἐπίθεσιν ὁλοκλήρου τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ ἐπί ἕξ ἑβδομάδας...", Ἡ Καθημερινή, 19
Μαρτίου 1938.
53 Ό.π.
54 Αναφέρεται στην απρόσφορη πολιτική κατευνασμού του επιτιθεμένου. Βλ. R. J. Beck. "Munich's Lessons
Reconsidered". International Security, Vol. 14, No. 2. (Autumn, 1989), σ. 161–191.
50

Το Αυστριακό Άνσλους και ο ελληνικός Τύπος της εποχής 161
Γαλλία θα αθετούσε - παρά τις διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου του υπουργού
εξωτερικών της Ντελμπός - τις ειδικές υποχρεώσεις της απέναντι σ' αυτή τη χώρα55.
Πάντως δεν πρέπει να αγνοηθεί ότι η τσεχική ηγεσία - ενδεχομένως και η τσεχική κοινή
γνώμη - διακατεχόταν από προκαταλήψεις που δεν της επέτρεπαν να εκτιμήσει ορθά την
πραγματικότητα. Ο Τσέχος πρωθυπουργός Μπένες δήλωνε ότι προτιμούσε να δει τον
Χίτλερ στην Βιέννη παρά τον διάδοχο των Αψβούργων...56.
Εντύπωση, τέλος, προκαλεί το γεγονός ότι σε όλη τη διάρκεια της αυστριακής κρίσης οι
δύο εφημερίδες δεν αναφέρθηκαν σε αντιδράσεις της ελληνικής κυβέρνησης, ενώ τούτο
γίνεται για κυβερνήσεις ακόμη και γειτονικών χωρών, λ.χ. της Γιουγκοσλαβίας. Οι
αναφορές σε κυβερνητικές δραστηριότητες που άπτονται γερμανικών υποθέσεων κατά την
περίοδο αυτή είναι ελάχιστες με πλέον ενδιαφέρουσα, ίσως, την αναγόρευση σε επίτιμο
διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών του Γερμανού Υπουργού
Παιδείας Δρ. Βερνάρδου Ρουστ57.
Το υλικό το οποίο μελετήθηκε στο πλαίσιο αυτής της έρευνας προσφέρει καλή θέαση των
γεγονότων. Επιπλέον παρέχει σημαντικές λεπτομέρειες, οι οποίες συμπληρώνουν τις
λοιπές πηγές που έχουμε στη διάθεσή μας. Εκκινώντας με περιορισμένα μέσα - σε σχέση
με τον βορειο-ευρωπαϊκό Τύπο - οι δύο αθηναϊκές εφημερίδες παρέχουν δημοσιεύματα τα
οποία, είτε πρόκειται για κείμενα Ελλήνων είτε Ευρωπαίων σχολιαστών και
ανταποκριτών, ενημερώνουν με πληρότητα και εις βάθος τους αναγνώστες τους. Η
επιδίωξη για τήρηση ίσων αποστάσεων από τους δρώντες και τα λοιπά εμπλεκόμενα στην
αυστριακή κρίση μέρη είναι εμφανής. Πολλές φορές εντυπωσιάζει η ποιότητα και η
ακρίβεια των εκτιμήσεων, οι οποίες γράφηκαν ενώ τα γεγονότα "έτρεχαν" και ενώ οι
πρωταγωνιστές αυτών των γεγονότων - εκτός ίσως από συνεντεύξεις ή ομιλίες - δεν είχαν
δώσει την άποψή τους γι' αυτά, λ.χ. μέσω των απομνημονευμάτων τους, ημερολογίων ή
ακόμη και αυτών των καταθέσεων (ή των απολογιών) τους στη δίκη της Νυρεμβέργης.
Επίσης, θα περάσουν αρκετές δεκαετίες μέχρι να ανοιχθούν τα σχετικά αρχεία. Συνεπώς,
είναι δυνατόν να ειπωθεί ότι οι δύο ελληνικές εφημερίδες ανταποκρίθηκαν με επάρκεια
στην κύρια αποστολή τους, ήτοι την πληροφόρηση του αναγνωστικού τους κοινού, ενώ
παράλληλα εκπληρώνουν και μίαν άλλην αποστολή, αυτή της αξιόλογης πρωτογενούς
δημοσιευμένης πηγής ιστορικού υλικού για το δραματικό αυτό κεφάλαιο του
Μεσοπολέμου.
4. Αντί Επιλόγου

Αρετή Τούντα-Φεργάδη, Η Εξωτερική Πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων κατά τον Μεσοπόλεμο, Αθήνα,
2000, σελ. 232.
56
R. Cartier, Le Monde entre... ό.π., σ. 346.
57 Η αναγόρευση έλαβε χώρα στο Βερολίνο, παρουσία του Έλληνα πρέσβη Ραγκαβή, με επίδοση σχετικού
διπλώματος από τον καθηγητή Δ. Καλλιτσουνάκη και τον διευθυντή των Μινωικών Αρχαιοτήτων Σπ.
Μαρινάτο. Ο Γερμανός υπουργός "...ηὐχαρίστησεν διά τήν προσγενομένην τιμήν...καί ἐδήλωσεν ὅτι ἀποδέχεται
τό δίπλωμα καί ἐκ μέρους τοῦ ἐθνικοσοσιαλιστικοῦ κόμματος...", Ἡ Καθημερινή, 15 Φεβρουαρίου 1938.
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Στις 23 Μαρτίου 1938 η Καθημερινή δημοσιεύει την ανταπόκριση του "ἐκτάκτου
ἀπεσταλμένου" της Πέλου Κατσέλη58. Ο θεατρικός σκηνοθέτης, με την εμπειρία πολυετούς
παραμονής και σπουδών στην Αυστρία και στην Γερμανία, περιγράφει τις εκδηλώσεις
χαράς, ακόμη και παραληρήματος, που εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια του στα
κεντρικότερα σταυροδρόμια του βιεννέζικου Ρινγκ και στην Πλατεία της Όπερας, όπου τα
μεγάφωνα αναγγέλλουν τον ερχομό του αρχηγού...
Αναφέρει ο ανταποκριτής ότι είδε "ταινία ὁλόκληρη τέτοιων εἰκόνων χαρᾶς", αλλά πλάι σ'
αυτές τις εικόνες είδε και κάποιες άλλες πολύ διαφορετικές: "...εἶδα αὐτόν τόν λαό νά
καγχάζει ἀπό χαρά ὅταν ἡ νεολαία ἔγραφε πάνω σέ βιτρίνες μέ κοκκινισμένο κατράμι τήν
λέξι "Ἑβραίος"...καί ἀκόμη νά περιτριγυρίζει μία κομψή καί ντυμένη στό μετάξι
Ἑβραιοπούλα, πού τήν ὑποχρέωναν μέ τό κουβᾶ καί τό σφουγγάρι στό χέρι να σβύνει από τό
πεζοδρόμιο τά ἐμβλήματα τού Πατριωτικού Μετώπου. Κάποιοι ἔκαναν πνεῦμα: "πρόσεξε
μήν βρέξεις τό σκαρπίνι σου", ή "μήν φοβᾶσαι γιά τό μανικιούρ σου, θά τό ξαναφτιάξεις στήν
Παλαιστίνη59 . Τό πνεῦμα αὐτό δεν ἦταν ἄκακο ὅπως χθές. Εἶχε φαρμάκι. Καί τό γέλιο του,
τό χαρμόσυνο τῆς χθές εἶχε γίνει καγχασμός. Τό περίεργο μάλιστα εἶναι ὅτι στίς ἐκδηλώσεις
αὐτές πρωτοστατοῦσαν οἱ γυναῖκες καί τά κοριτσόπουλα, οἱ πολιτισμένες καί καλόκαρδες
Βιεννεζοῦλες. Ποιά ἐξήγηση τῆς μεταστροφῆς αὐτής νά δώσει κανείς καί γιατί περισσότερο
οἱ γυναῖκες; Ἴσως ὁ Φρόϋντ νά μποροῦσε νά μᾶς βοηθήσει. Ἀλλά ὁ μεγάλος ψυχίατρος, πού
ἀναστάτωσε τήν παγκόσμια διανόηση μέ τά συγγράμματά του, λέγεται ὅτι συνελήφθη...Πέλος
Κατσέλης" 60.

Λίγο μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα του ανατέθηκε η διεύθυνση του Άρματος Θέσπιδος του
Βασιλικού (σήμερα Εθνικού) Θεάτρου. Μετέπειτα, κατά την διάρκεια του Εμφυλίου θα απομακρυνθεί από το
Βασιλικό Θέατρο λόγω αριστερών φρονημάτων. Η πρακτική του Μεταξά να τοποθετεί σε θέσεις ευθύνης
ικανά πρόσωπα προερχόμενα ακόμη και από την ευρύτερη Αριστερά ήταν σταθερή κατά την τετραετή
διακυβέρνησή του (π.χ. Αριστείδης Δημητράτος ως Υπουργός Εργασίας, Κωστής Μπαστιάς ως διευθυντής
του Βασιλικού Θεάτρου, Ρόζα Ιμβριώτη ως διευθύντρια του Προτύπου Ειδικού Σχολείου Αθηνών κ.ά.).
59 Σκοπός του ναζιστικού καθεστώτος πριν από την έναρξη του Β' Π. Π. ήταν να ενθαρρύνει την εβραϊκή
μετανάστευση στην, τότε, υπό βρετανική εντολή Παλαιστίνη, βλ. R. Overy, The Penguin...ό.π., σ. 37.
60 Ἡ Καθημερινή, 23 Μαρτίου 1938.
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Dimitrios M. Giannikopoulos
The Austrian Anschluß and the Contemporary Greek Press
Summary

The treatment of the Austrian crisis of 1938 by the Greek press of the time is a field that
has not been adequately investigated. Preserved in microform, the Athenian newspapers
Kathimerini and Proia provide exceptional insight into the events. They also provide
significant details to supplement the other sources we have.
It should be noted that the Greek press attempted to cover the Austrian Anschluß with quite
limited means. However, the reports that have been brought forth in this research,
whether these are texts of Greek and European commentators or accounts of direct
observation of events by Greek reporters, do succeed in informing their readers thoroughly
and in depth. The quality and accuracy of the judgment and the analysis impress us today,
given that History and its events were in the making when the texts of these articles were
written. Moreover, by 1938 the protagonists of the events had not provided us, with the
exception of some interviews and speeches, with their own point of view e.g. through
mémoirs, diaries, or even their pleas and testimony at the Nuremberg trial. It will be several
decades before the relevant archives are finally opened.
The above entitle us to conclude that the contemporary Greek press fulfilled its main task,
that is the satisfactory update of its readership. At the same time these reports are a valuable
and published primary source of historical material which concerns itself with the turbulent
period of the Interwar.

