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Συνέδριο  
των Νεοελληνιστών 

των Βαλκανικών Χωρών

Πρόσωπα και θεσμοί  
στον 18ο και στον 19ο αιώνα



Ο Ήρωας Εθνικός Άλλος στον Αγώνα της Ελληνικής 
Ανεξαρτησίας: Η περίπτωση του Στρατηγού 

Χατζηχρήστου Βούλγαρη

Ελεονώρα Ναξίδου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεότερης και 

Σύγχρονης Ιστορίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

A B S T R A C T
This paper examines an indicative case of a Balkan Orthodox who fought 
as a volunteer in the Greek War of Independence, driven by common re-
ligious faith and the belief that the fight aimed to throw off the Ottoman 
“yoke”. More specifically it sheds light on the adventurous life of the for-
gotten hero Hatzichristos (Belgrade 1783 – Athens 1853), whom the Greek 
fighters gave the prename Voulgaris in order to denote his foreign eth-
nic origins. Hatzichristos left his native city in 1814, after the first Serbian 
uprising had for the time been quashed. He served in the Ottoman army, 
first in Egypt and Syria and later in the Peloponnese where he then joined 
the side of the revolutionary Greeks, distinguishing himself in his military 
prowess throughout the duration of the armed insurrection. When in 1825 
he was captured by the Ottoman troops, he remained with the Greeks and 
did not change sides. He married a Greek woman and in time became a 
natural citizen of the newly-constituted Greek kingdom. Apart from the 
honorary titles and positions, Hatzichristos never had a share in the exer-
cise of political power. Moreover, being a national Other, he was not listed 
among the national heroes of the Greek Revolution.

1. Εισαγωγικά
Στην ελληνική επανάσταση του 1821 αγωνίστηκαν στον πλευρό των Ελλήνων 

και αρκετοί Σέρβοι, Mαυροβούνιοι και Bούλγαροι με δική τους ατομική πρωτο-
βουλία.1 H συμμετοχή τους δεν είχε σχέση με τις συνεννοήσεις για συντονισμό 

1 Για το θέμα αυτό βλ.: Σ. Λουκάτος, «Σέρβοι, Mαυροβούνιοι και Bόσνιοι μαχητές της ελληνικής 
ανεξαρτησίας (1821–1829)», στο Συνεργασία Ελλήνων και Σέρβων κατά τους Απελευθερωτικούς 
Αγώνες 1804-1830 Πρακτικά του 1ου Ελληνοσερβικού Συμποσίου, Θεσσαλονίκη 1979: ΙΜΧΑ, σ. 101-
151· Ε. Γ. Πρωτοψάλτης, «Σέρβοι και Μαυροβούνιοι Φιλέλληνες κατά την Επανάστασιν του 1821. Δι-
πλωματικαί Διαπραγματεύσεις-Πολεμικός Αγών», στο Συνεργασία Ελλήνων και Σέρβων κατά τους 
Απελευθερωτικούς Αγώνες 1804-1830. Πρακτικά του 1ου Ελληνοσερβικού Συμποσίου, Θεσσαλονί-
κη 1979: ΙΜΧΑ, σ. 65-88· N. Todorov – V. Traikov, Bălgari Uchastnichi v Borbite za Osvobozdenieto 
na Gărciia 1821-1828 (Βούλγαροι που συμμετείχαν στους αγώνες για την απελευθέρωση της Ελ-
λάδας 1821-1828), Sofia 1971: BAN· V. Traikov, «La Coopération bulgaro-grecque dans les luttes de 
libération nationale», στο Πνευματικές και Πολιτιστικές Σχέσεις Ελλήνων και Βουλγάρων από τα 
μέσα του ΙΕ´ έως τα μέσα του ΙΘ´ αιώνα. Πρακτικά Α´ Ελληνοβουλγαρικού Συμποσίου, Θεσσαλο-
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των πολεμικών ενεργειών εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι οποίες 
είχαν διεξαχθεί πριν από το 1821 ανάμεσα στη Φιλική Eταιρεία και στην ηγεσία 
των επαναστατημένων Σέρβων, αλλά είχαν αρνητική έκβαση και δεν κατέληξαν 
στη σύναψη συμμαχίας.2 Οι Βαλκάνιοι εθελοντές πρόσφεραν τις πολεμικές τους 
υπηρεσίες υποκινούμενοι από την κοινή χριστιανική πίστη, αλλά και από την αρ-
χική τουλάχιστον ταύτιση των εθνικών τους επιδιώξεων, καθώς τα βαλκανικά 
επαναστατικά κινήματα του 19ου αιώνα διεξάγονταν συγχρόνως σε δύο επίπεδα: 
σε εθνικό με στόχο την αποδέσμευση από τον «οθωμανικό ζυγό» και σε θρη-
σκευτικό εναντίον των μουσουλμάνων-απίστων.3

Το άρθρο αυτό εστιάζει σε μια από τις πιο ενδεικτικές περιπτώσεις Βαλκάνιου 
εθελοντή που συμμετείχε στην επανάσταση του 1821 ανασυνθέτοντας το προφίλ 
και τη δράση ενός λησμονημένου ήρωα, του Χατζηχρήστου (Βελιγράδι 1783 – Αθή-
να 1853),4 στον οποίο οι συναγωνιστές του είχαν δώσει το επώνυμο Βούλγαρης 
ως δηλωτικό της μη ελληνικής εθνοτικής του καταγωγής. Παρότι διακρίθηκε για 
τη μεγάλη γενναιότητα και την πολεμική του ικανότητα, αρετές χάρη στις οποίες 
του απονεμήθηκε μάλιστα και το αξίωμα του στρατηγού, ο Χατζηχρήστος δεν 
εντάχθηκε στο πάνθεον των ηρωικών μορφών της ελληνικής ανεξαρτησίας και 
έπεσε στην αφάνεια κυρίως λόγω της πρόσληψής του ως εθνικού Άλλου. Η ανα-
σύνθεση της σταδιοδρομίας του κατά την επαναστατική περίοδο γίνεται με βάση 
τις πληροφορίες που μας παρέχει ο Βίος του, τον οποίο έγραψε το 1855 ο υπασπι-
στής του Παναγιώτης Σπορίδης, τις γραπτές μαρτυρίες αρκετών συμπολεμιστών 
του, παρότι πολύ λακωνικές στην πλειονότητά τους, καθώς και δημοσιευμένα και 
αδημοσίευτα έγγραφα των Γενικών Αρχείων του Κράτους. 

2. Ανασύνθεση της βιογραφίας του Χατζηχρήστου 
2.1 Από το Βελιγράδι στην Πελοπόννησο

Σύμφωνα με τον βιογράφο του Παναγιώτη Σπορίδη,5 ο Xατζηχρήστος γεννή-
θηκε στο Bελιγράδι το 1783 από ορθόδοξους γονείς σερβικής καταγωγής, τον 

νίκη 1980: ΙΜΧΑ, σ. 47-53.
2 Για τις επαφές της Φιλικής Εταιρείας με τους Σέρβους βλ. ενδεικτικά: Σ. Ι. Παπαδόπουλος, «Το 
“Σχέδιον Γενικόν” της Φιλικής Εταιρείας και οι Επαφές με τους Σέρβους», στο Συνεργασία Ελλήνων 
και Σέρβων κατά τους Απελευθερωτικούς Αγώνες 1804-1830. Πρακτικά του 1ου Ελληνοσερβικού 
Συμποσίου, Θεσσαλονίκη 1979: ΙΜΧΑ, σ. 51-64.
3 Ε. Ναξίδου, «Ο ορθόδοξος κόσμος των Βαλκανίων σε “κρίση”: η ανάδυση των εθνικών κοινοτήτων 
και η ιδέα της βαλκανικής συνεργασίας», στο Β. Σαμπατακάκης (επιμ.), Ο ελληνικός κόσμος σε πε-
ριόδους κρίσης και ανάκαμψης, 1204-2018, Πρακτικά του ΣΤ΄ Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, 
Lund 4-7 Οκτωβρίου 2018, τ. Δ΄, Αθήνα 2020: Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, σ. 
355-377.
4 Το άρθρο αυτό άντλησε εν μέρει υλικό από την αρχική μου έρευνα για τον Χατζηχρήστο, η οποία 
πραγματοποιήθηκε για τη συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής μου εργασίας που είχε ως θέμα 
της τη βιογραφία του συγκεκριμένου αγωνιστή.
5 Ο Παναγιώτης Σπορίδης ήταν υπίλαρχος του πυροβολικού και για μια δεκαετία υπασπιστής του 
Χατζηχρήστου.
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Πέτρο Δάγκοβιτζ και την Άννα και είχε έναν μεγαλύτερο αδελφό, τον Σταύρο.6 
Μέχρι τα δεκαπέντε του χρόνια ο πατέρας του τον ανέθρεψε «ἐλευθεριώτερον 
και στρατιωτικότερον»,7 χωρίς να τον απασχολήσει στις εμπορικές του δραστη-
ριότητες. Αλλά ακόμη και μετά, όταν πλέον τον προσέλαβε στην επιχείρησή του, 
του παρείχε στις αργίες στρατιωτική εκπαίδευση από ιδιωτικό γυμναστή «ὡς νὰ 
ἦτον ἐμπνευσμένος θεόθεν νὰ προετοιμάζῃ αὐτὸν ἐπὶ τὴν Ἑλληνικὴν ἐπανάστασιν 
ὡς σκύλακα ἐπὶ θήραν».8 Κατά τη σερβική εξέγερση (1804-1813 και 1815-1830),9 
ο πατέρας του Χατζηχρήστου πολέμησε ως αξιωματικός δίπλα στον ηγέτη της 
Καραγεώργη και σκοτώθηκε μαζί με τον γιο του Σταύρο στη μάχη του Bελιγρα-
δίου το 1806.10 Το 1814 ο Χατζηχρήστος μαζί με τη μητέρα του και τα υπόλοιπα 
μέλη της οικογένειας που επέζησαν κατέφυγε στη Βοσνία για να γλιτώσει από 
τις οθωμανικές βιαιότητες εναντίον των χριστιανών.11 Αναγκάστηκε όμως να δια-
φύγει στη Bενετία, επειδή τραυμάτισε έναν μουσουλμάνο, από όπου αναχώρησε 
με τελικό προορισμό την Αίγυπτο, αφού έκανε στάση στη Pόδο και στην Kύπρο. 
Στην Αίγυπτο υπηρέτησε στη στρατιωτική δύναμη του Mεχμέτ Aλή επιδεικνύο-
ντας όχι μόνο πίστη και αφοσίωση, αλλά και πολεμική εμπειρία και ετοιμότητα 
σε μάχες εναντίον επαναστατημένων φυλών. Έτσι εκτός από εύνοια κέρδισε και 
υψηλές αμοιβές, ενώ έγινε καβάζμπασης, δηλαδή μέλος του επίλεκτου σώματος 
των σωματοφυλάκων, με το προσωνύμιο σαχίν, δηλαδή γεράκι.12 Στη συνέχεια, 
σύμφωνα πάντα με την αφήγηση του Σπορίδη, ο Χατζηχρήστος, αναζητώντας 
νέο πεδίο δόξας στη σύγκρουση του σουλτάνου με τους γενίτσαρους της Συρίας, 
μετά από δικό του αίτημα στάλθηκε στον Χουρσίτ πασά, υπό τις διαταγές του 
οποίου συμμετείχε στην πολιορκία και την άλωση του Xαλεπίου διακρινόμενος 
και πάλι για την ανδρεία και την τόλμη του.13 Κατόπιν, ο Χατζηχρήστος ακολού-
θησε τον Χουρσίτ στην Πελοπόννησο, όπου ο τελευταίος διορίστηκε διοικητής, 
ως μέλος της ένοπλης συνοδείας του χαρεμιού και των θησαυρών του, έχοντας 
λάβει την υπόσχεση ότι μετά την άφιξή τους στην Τρίπολη θα του δινόταν η άδεια 
να επιστρέψει στην πατρίδα του, σύμφωνα με την επιθυμία που είχε εκφράσει.14 

6 Π. Γ. Σπορίδης, Ὁ βίος τοῦ Xατζῆ-Xρήστου ἐρανισθεὶς ἐκ διαφόρων ἐπισήμων μαρτυρίων ἐγγράφων 
καὶ γεγονότων, Ἐν Ἀθήναις 1855: Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, σ. 8-9.
7 Ό.π., σ. 9.
8 Ό.π. 
9 Ο Σπορίδης λανθασμένα αναφέρει ότι η σερβική εξέγερση άρχισε το 1801 αντί του 1804: Π. Γ. 
Σπορίδης, Ὁ βίος τοῦ Xατζῆ-Xρήστου, ό.π., σ. 9.
10 Ό.π.
11 Ό.π., σ. 9. Ο Σπορίδης προφανώς αναφέρεται στα οθωμανικά αντίποινα που ακολούθησαν μετά 
από την κατάρρευση της πρώτης σερβικής εξέγερσης (1804-1813). Για τις δύο σερβικές εξεγέρσεις 
1804-1813 και 1815-1830 βλ. Δ. Τζώρτζεβιτς, Ιστορία της Σερβίας 1800-1918, μτφρ. Ν. Παπαρρόδος, 
Θεσσαλονίκη 1970: ΙΜΧΑ, σ. 7-73. 
12 Π. Γ. Σπορίδης, Ὁ βίος τοῦ Xατζῆ-Xρήστου, ό.π., σ. 9-10.
13 Ό.π., σ. 12.
14 Ό.π., σ. 12-13.
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Το παρελθόν του Χατζηχρήστου ήταν εν μέρει γνωστό και σε κάποιους του-
λάχιστον οπλαρχηγούς της ελληνικής επανάστασης, όπως προκύπτει από τις 
σχετικές πληροφορίες που μας μεταφέρουν. Έτσι, ο Γενναίος Κολοκοτρώνης 
γράφει ότι, σύμφωνα με τα λεγόμενα του ίδιου, ο Χατζηχρήστος ήταν καβάζης, 
δηλαδή σωματοφύλακας, ενώ κατ’ άλλους, τους οποίους όμως δεν κατονομάζει 
ήταν ιπποκόμος ή αραμπατζής.15 Ο Κανέλλος Δεληγιάννης πάλι αναφέρει ότι ο 
Χατζηχρήστος, που είχε έρθει από το Χαλέπι ως αρχιαμαξηλάτης του Χουρσίτ 
πασά, στην Τριπολιτσά είχε καθήκοντα κοβάζη, δηλαδή ήταν ένα είδος χωροφύ-
λακα, επειδή δεν χρησιμοποιούσαν τις άμαξες.16 

Παρακολουθώντας λοιπόν τη σταδιοδρομία του Χατζηχρήστου μέχρι την 
άφιξή του στην Πελοπόννησο, για την οποία βασική πηγή πληροφόρησης είναι 
ο Σπορίδης, καταλήγουμε σε μερικές σημαντικές διαπιστώσεις. Καταρχάς είναι 
αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στον Βίο του δε γίνεται καμία αναφορά για συμ-
μετοχή του στην πρώτη σερβική εξέγερση, παρότι ήταν ήδη 21 ετών όταν αυτή 
άρχισε και μάλιστα είχε από μικρός ασκηθεί στην πολεμική τέχνη, όπως εμφα-
τικά δηλώνεται. Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι ο Χατζηχρήστος δεν πολέμησε στο 
πλευρό των εξεγερμένων συμπατριωτών του για κάποιους σοβαρούς λόγους, η 
άγνοια ή η απροθυμία του βιογράφου να τους αποκαλύψει προκαλεί ασφαλώς 
ερωτηματικά. Ο προβληματισμός επιτείνεται μάλιστα, αν λάβουμε υπόψη ότι το 
1815, αντί να επιστρέψει στη Σερβία για να συνδράμει στο δεύτερο επαναστατικό 
κίνημα, το οποίο μόλις είχε εκδηλωθεί, πήγε στην Αίγυπτο όπου κατατάχθηκε 
ως μισθοφόρος στον αιγυπτιακό και κατόπιν στον οθωμανικό στρατό. Η μόνη 
εύλογη εξήγηση για τη συμπεριφορά του είναι ότι ο Χατζηχρήστος δεν είχε δια-
μορφώσει σ’ αυτή τουλάχιστον την περίοδο της ζωής του την εθνική του ταυτό-
τητα ούτε εμφορούνταν από εθνικά ιδανικά και επομένως δεν αισθανόταν κα-
θήκον του να θέσει τα στρατιωτικά του προσόντα στην υπηρεσία του έθνους του. 
Ήταν ένας χριστιανός Οθωμανός υπήκοος που αναζητούσε τρόπους κοινωνικής 
ανέλιξης και άνετου βιοπορισμού αξιοποιώντας τις ικανότητες που διέθετε και 
αυτές δεν ήταν άλλες από τις στρατιωτικές.

Αν όμως η εθνική του ταυτότητα δεν είχε σχηματιστεί ή δεν ήταν τόσο ισχυρή 
ώστε να καθορίζει τις επιλογές του, δεν ίσχυε το ίδιο και για τη θρησκευτική, 
όπως μας διαβεβαιώνει ο Σπορίδης μνημονεύοντας μάλιστα και ένα χαρακτη-
ριστικό περιστατικό. Όταν, κατά τη διάρκεια της ναυτικής διαδρομής από τη 
Συρία στην Πελοπόννησο, το πλοίο τους έκανε στάση για μερικές μέρες στην 
Αλικαρνασσό, ο Χατζηχρήστος που ήταν θρήσκος, αλλά που για χρόνια δεν είχε 
κατορθώσει να εκπληρώσει τα χριστιανικά θρησκευτικά του καθήκοντα, εξομο-
λογήθηκε κρυφά σε έναν αρχιμανδρίτη και κοινώνησε. Σύμφωνα πάντα με τον 
Σπορίδη, ο κληρικός, όχι μόνο συγχώρεσε τις αμαρτίες του, αλλά τον ενημέρωσε 
και για την επικείμενη έκρηξη της επανάστασης στην Πελοπόννησο παρακαλώ-

15 Γ. Κολοκοτρώνη, Απομνημονεύματα, επιμ. Πρωτοψάλτη, Αθήνα 1955: εκδ. οίκος Τσουκαλά «Βι-
βλιοθήκη», σ. 100.
16 Κ. Δεληγιάννη, Απομνημονεύματα, τ. Α΄, Αθήνα 1957: εκδ. οίκος Γ. Τσουκαλά και Υιού «Βιβλιοθή-
κη», σ. 270. 
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ντας τον θερμά να μείνει σε ετοιμότητα στην Τρίπολη γιατί θα ήταν αναγκαίος, 
προοικονομώντας έτσι τη μεταστροφή του.17 

Ως προς το προσωνύμιο Χατζής τώρα, φαίνεται ότι δόθηκε στον Χατζηχρή-
στο με βάση την εντύπωση ότι είχε επισκεφθεί τους Άγιους Τόπους για προσκύ-
νημα. Πάντως κάτι τέτοιο μάλλον δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δι-
αφορετικά ο Σπορίδης δε θα παρέλειπε από τη διήγησή του ένα τόσο σημαντικό 
γεγονός που θα του έδινε τη δυνατότητα να αναδείξει ακόμη περισσότερο την 
προσήλωση του Χατζηχρήστου στη θρησκευτική του πίστη.

2.2  Η άφιξη στην Πελοπόννησο και η προσχώρηση  
        στο ελληνικό στρατόπεδο

Μετά από την άφιξη του Χατζηχρήστου στην Πελοπόννησο, η βιογραφία του 
όχι μόνο εμπλουτίζεται από τις έστω και φειδωλές μαρτυρίες αρκετών Ελλήνων 
συμπολεμιστών του, αλλά ενσωματώνει και διαφορετικά αφηγήματα κυρίως σε 
ό,τι αφορά το ζήτημα της προσχώρησής του στο ελληνικό στρατόπεδο. Σύμφωνα 
λοιπόν με τον Σπορίδη, με την έναρξη της ελληνικής επανάστασης, ο Xατζηχρή-
στος, που ήταν κλεισμένος με τα οθωμανικά στρατεύματα στην πολιορκούμενη 
Τρίπολη, έλαβε μέρος σε αρκετές συγκρούσεις εναντίον των Ελλήνων, παρά τη 
θέλησή του να συνενωθεί με τους ομόθρησκούς του. Όταν όμως πληγώθηκε στο 
πόδι στη μάχη του Βαλτετσίου, πήρε τελικά την απόφαση να αυτομολήσει θεω-
ρώντας τον τραυματισμό του ως τιμωρία της θείας δίκης. Έτσι ένα βράδυ βγήκε 
έξω από τα τείχη της πόλης, χρησιμοποιώντας τη ζώνη του αντί για σκοινί για 
να κατεβεί από ένα χαμηλό τους σημείο, και πλησίασε το ελληνικό στρατόπεδο 
σταυροκοπούμενος συνεχώς και έχοντας βάλει λευκούς σταυρούς στα ρούχα 
του για να δείξει ότι ήταν χριστιανός. Παρόλ’ αυτά οι Έλληνες δεν αντιλήφθηκαν 
αμέσως ότι δεν ήταν Οθωμανός και θα τον σκότωναν για να πάρουν ως λεία τη 
χρυσοκέντητη ενδυμασία και την πανοπλία του, αν δεν επενέβαινε ο Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης.18 Την ίδια ιστορία, αλλά με πολύ λιγότερες λεπτομέρειες αναφέ-
ρει στα τ του και ο Θεόδωρος Ρηγόπουλος, αφηγούμενος ότι ο Χατζηχρήστος 
παραδόθηκε μόνος του στον Κολοκοτρώνη, αφού έσωσε τη ζωή του κάνοντας 
το σημείο του σταυρού, επειδή δεν ήξερε ελληνικά.19 Ο ίδιος ο Θεόδωρος Κολο-
κοτρώνης όμως θυμάται το συμβάν κάπως διαφορετικά: «Ὃταν πολιορκούσαμε 
στενὰ τὴν Τριπολιτζᾶ, ἒβγαιναν ἒξω οἱ πολιορκημένοι, ’ς τὸν πόλεμον τοὺς ’πιά-
ναμε, μεταξὺ αὐτῶν ἐπιάσθη ὁ Χαντζῆ Χρήστος, ὁ Κότζος –οἱ Βούλγαροι ἧτον 
σεΐζηδες– ὡς 200 ἐπιάσαμεν, ἧτον χριστιανοὶ».20 

17 Π. Γ. Σπορίδης, Ὁ βίος τοῦ Xατζῆ-Xρήστου, ό.π., σ. 13.
18 Ό.π., σ. 15-16.
19 Θ. Ρηγόπουλου, Απομνημονεύματα από των αρχών της επαναστάσεως μέχρι του έτους 1881,  Α. 
Φωτόπουλου (επιμ.), Αθήνα 1979, σ. 17. 
20 Θ. Κ. Κολοκοτρώνη, Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής. Από τα 1770 έως τα 1836, Αθήνα 
2015: Εταιρεία Πελοποννησιακών Μελετών (φωτομηχανική ανατύπωση της πρώτης έκδοσης), σ. 81.
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Την εκδοχή της αιχμαλώτισης του Χατζηχρήστου κατά την κατάληψη της Τρι-
πολιτσάς, σε διαφορετική παραλλαγή ο καθένας, υποστηρίζουν ο Γενναίος Κο-
λοκοτρώνης και ο Κανέλλος Δεληγιάννης. Σύμφωνα με τον πρώτο: 

Μετὰ τὴν πτῶσιν τῆς Τριπολιτσᾶς ἦλθεν καὶ ὁ Νικηταρᾶς, ὃπου μιὰν ἡμέ-
ραν εἶδεν τραβῶντα τὸν ρηθέντα Χατζηχρῆστον ἀπὸ τινὰς Ἓλληνας διὰ 
νἀ τὸν φονεύσουν, κάμνοντας ὁ ρηθεὶς Χατζηχρῆστος τὸ σημεῖον τοῦ 
σταυροῦ ἐννοοῦσεν ὃτι ἧτον χριστιανὸς, διότι δὲν ἢξευρεν ἑλληνικὰ 
διόλου, παρὰ τούρκικα καὶ γουργάρικα. Εὐσπλαχνισθεὶς ὁ Νικήτας τὸν 
ἐγλίτωσεν ἀπὸ τὸν κίνδυνον.21 

Σύμφωνα με τον δεύτερο τώρα, όταν οι στρατιώτες του αδελφού του εισέβα-
λαν στο σεράι, συνέλαβαν τον Xατζηχρήστο και 40 Bουλγάρους που ετοιμάζο-
νταν να αναχωρήσουν μαζί με τα χαρέμια του Xουρσίτ, αλλά δεν τους σκότωσαν 
επειδή ήταν χριστιανοί.22

Οι παραπάνω αποκλίνουσες αφηγήσεις θολώνουν την εικόνα και δε μας 
επιτρέπουν να ανακαλύψουμε τα κίνητρα της μεταστροφής του Χατζηχρήστου 
σε μια τόσο κρίσιμη καμπή της ζωής του. Αφενός μεν είναι λογικό ότι ο βιογρά-
φος του δεν θα προέβαινε ποτέ στην ταπεινωτική παραδοχή της αιχμαλώτισης 
αμαυρώνοντας έτσι τη φυσιογνωμία ενός ήρωα, αφετέρου δε είναι επίσης προ-
φανές ότι οι Έλληνες δεν είναι βέβαιοι για τον τρόπο προσχώρησης στο στρα-
τόπεδό τους ενός αλλοεθνή που ήταν αρχικά άσημος και άγνωστος. Εξάλλου 
είναι πολύ πιθανόν όχι μόνο ότι η μνήμη τους είχε εξασθενήσει όταν κατέγραφαν 
τα γεγονότα από χρονική απόσταση και μάλιστα όσα ήταν ήσσονος σημασίας γι’ 
αυτούς, αλλά και ότι οι αναφορές τους στον Χατζηχρήστο επηρεάζονταν από 
τις σχέσεις που είχαν μαζί του. Πάντως όλες οι μαρτυρίες συμπίπτουν σε ένα 
σημείο: ο καθοριστικός παράγοντας για τη διάσωση του Χατζηχρήστου, καθώς 
και για την αποδοχή του στις τάξεις των επαναστατημένων Ελλήνων ήταν η θρη-
σκευτική ομοδοξία. 

2.3 Η πολεμική συνεισφορά στην ελληνική επανάσταση

Μετά από κοινή συναίνεση λοιπόν, ο Χατζηχρήστος εντάχθηκε στο ελληνικό 
στρατόπεδο και άρχισε να παίρνει μέρος σε διάφορες στρατιωτικές επιχειρή-
σεις εναντίον του οθωμανικού στρατού. Αρχικά τοποθετήθηκε στην πολιταρχία 
της Τρίπολης,23 ενώ στη συνέχεια, υπό τις διαταγές του Νικηταρά, συμμετείχε 
για ένα διάστημα στην πολιορκία του Ναυπλίου στις αρχές του 1822,24 και λίγο 
αργότερα στην ανεπιτυχή απόπειρα κατάληψης του Πατρατζικίου25 στα πλαίσια 

21 Γ. Κολοκοτρώνη, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 100.
22 Κ. Δεληγιάννη, Απομνημονεύματα, τ. Α΄, ό.π., σ. 269-270.
23 Π. Γ. Σπορίδης, Ὁ βίος τοῦ Xατζῆ-Xρήστου, ό.π., σ. 18· Κ. Δεληγιάννη, Απομνημονεύματα, τ. Α΄, 
ό.π., σ. 270.
24 Ό.π., σ. 19-20.
25 Το Πατρατζίκι είναι ή Υπάτη.
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της επίσης αποτυχημένης εκστρατείας των επαναστατών στην Ανατολική Στε-
ρεά Ελλάδα, της οποίας ηγείτο ο Δημήτριος Υψηλάντης.26 

Το καλοκαίρι του 1822 πολύ σημαντική ήταν η συμβολή του Χατζηχρήστου 
στην απόκρουση και την καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη,27 χάρη στην 
οποία φαίνεται ότι άρχισε να γίνεται γνωστός και να κερδίζει αναγνώριση για το 
θάρρος και τις στρατιωτικές του ικανότητες.28 Συνεχίζοντας τώρα την πολεμική 
του δράση ο Xατζηχρήστος στα τέλη του ίδιου χρόνου αναχαίτισε την οθωμανική 
στρατιωτική δύναμη που επιχείρησε να ενισχύσει τους υπερασπιστές του Nαυ-
πλίου και έτσι διευκόλυνε την παράδοση της πόλης στους Έλληνες.29 

Kατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της εμφύλιας διαμάχης (τέλη 1823-κα-
λοκαίρι 1824)30 ο Xατζηχρήστος και ο Mακρυγιάννης ακολούθησαν στην Tριπο-
λιτσά τον Γενναίο Kολοκοτρώνη προσχωρώντας αρχικά στις δυνάμεις του πα-
λιού Εκτελεστικού.31 Στη συνέχεια όμως άλλαξαν παράταξη και ενώθηκαν με τα 
στρατεύματα της νέας διοίκησης. Ο Μακρυγιάννης, σύμφωνα με την αφήγησή 
του, ήταν αυτός που μεταστράφηκε πρώτος επηρεάζοντας και τον Χατζηχρήστο, 
αφού ήρθε πρώτα σε συνεννόηση με απεσταλμένο του νέου Εκτελεστικού, το 
οποίο είχε στο μεταξύ εκλέξει το Βουλευτικό. Όσο για τα κίνητρά του, ο ίδιος 

26 Π. Γ. Σπορίδης, Ὁ βίος τοῦ Xατζῆ-Xρήστου, ό.π., σ. 20· Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα, Αθήνα 
1979: εκδ. Μέρμηγκα, σ. 151. 
27 Π. Γ. Σπορίδης, Ὁ βίος τοῦ Xατζῆ-Xρήστου, ό.π., σ. 21-22· Θ. Κολοκοτρώνη, Διήγησις συμβάντων, 
ό.π., σ. 117-118· Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 143· Ν. Σπηλιάδου, Απομνημονεύματα διά 
να χρησιμεύσωσιν εις την νέαν ιστορίαν της Ελλάδος, τ. Α΄, Αθήνησιν 1851: Εκ του Τυπογραφείου Χ. 
Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, σ. 420. 
28 Ο Σπορίδης μάλιστα υποστηρίζει ότι η συμμετοχή του Χατζηχρήστου στις συγκρούσεις στα Δερβε-
νάκια ήταν πιο καθοριστική από αυτή του Νικηταρά, τον οποίο έσωσε όταν κινδύνεψε να πιαστεί αιχ-
μάλωτος κατατροπώνοντας τους Οθωμανούς: Π. Γ. Σπορίδης, Ὁ βίος τοῦ Xατζῆ-Xρήστου, ό.π., σ. 18.
29 Π. Γ. Σπορίδης, Ὁ βίος τοῦ Xατζῆ-Xρήστου, ό.π., σ. 22· Σ. Τρικούπη, Ιστορία της Ελληνικής Επανα-
στάσεως, τ. Β΄, Εν Λονδίνω 1861: Εκ της εν τη αυλή του Ερυθρού Λέοντος Τυπογραφίας Ταϋλόρου 
και Φραγκίσκου, σ. 321 κ.εξ.· Σπηλιάδου, Απομνημονεύματα, τ. A΄, ό.π., σ. 470 κ.εξ.
30 H δεύτερη εθνοσυνέλευση που συνήλθε στο Άστρος το Δεκέμβριο του 1822 δημιούργησε τις 
προϋποθέσεις που οδήγησαν στην πρώτη εμφύλια σύγκρουση. H διαίρεση των πληρεξουσίων σε 
δύο παρατάξεις ήταν εμφανής καθώς το στρατιωτικό «κόμμα» στρατοπέδευσε σε άλλο χωριό και 
το πολιτικό σε άλλο. Oι πολιτικοί επιδίωξαν και πέτυχαν τον αποκλεισμό του Kολοκοτρώνη από 
τη συμμετοχή στο εκτελεστικό. O τελευταίος όμως με την απειλή βίας κατέλαβε τη θέση που είχε 
μείνει κενή και προοριζόταν για εκπρόσωπο των νησιών. Tον Aπρίλιο καταργήθηκε το αξίωμα του 
αρχιστράτηγου, πράξη που σήμαινε την παύση του Kολοκοτρώνη που το κατείχε μέχρι τότε. Aυτό 
είχε ως αποτέλεσμα να επέλθει ρήξη ανάμεσα στον Kολοκοτρώνη και την εθνοσυνέλευση που 
ελεγχόταν από τους πολιτικούς. O Kολοκοτρώνης συνέλαβε τα μέλη του Εκτελεστικού και τα μετέ-
φερε στο Nαύπλιο. Ένα από αυτά, ο Zαΐμης, δραπέτευσε, ενώ ο Πετρόμπεης και ο Aντρέας Mετα-
ξάς παρέμειναν. Στη συνέχεια το Βουλευτικό συγκεντρώθηκε στο Kρανίδι και εξέλεξε νέα κυβέρνη-
ση που είχε την υποστήριξη των νησιωτικών δυνάμεων κυρίως. O Kολοκοτρώνης και τα υπόλοιπα 
μέλη του παλιού Εκτελεστικού που καθαιρέθηκαν μαζί με όσους βουλευτές ήταν αντίθετοι στο νέο 
καθεστώς ήρθαν στην Tριπολιτσά και προκήρυξαν εκλογές για τη συγκρότηση νέου βουλευτικού 
σώματος: J. A. Petropoulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο (1833-1843), 
τ.  A΄, Aθήνα 1986: ΜΙΕΤ, σ. 103-106. Αναλυτικά για την πρώτη εμφύλια διαμάχη βλ. Ν. Β. Ροτζώκος, 
Επανάσταση και εμφύλιος πόλεμος στο Εικοσιένα, Αθήνα 2016: Ηρόδοτος, σ. 89-157. 
31 Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 189 κ.εξ.· Γενναίου Κολοκοτρώνη, Απομνημονεύματα, 
ό.π., σ. 100.
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υποστηρίζει ότι ήταν καθαρά πατριωτικά και όχι τα διακόσιες χιλιάδες γρόσια 
που του υποσχέθηκαν ως αμοιβή.32 Αντίθετα, ο Γενναίος Κολοκοτρώνης θεω-
ρεί ότι ο Χατζηχρήστος ήταν ο υπαίτιος της αποστασίας που παρέσυρε μαζί του 
τον Μακρυγιάννη και άλλους οπλαρχηγούς.33 Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση 
του Χατζηχρήστου να εγκαταλείψει τον Κολοκοτρώνη και τον Νικηταρά με τους 
οποίους είχε συμπράξει εξαρχής, προκαλεί ερωτηματικά. Οι λόγοι πάντως θα 
πρέπει να αναζητηθούν κυρίως σε ωφελιμιστικούς παράγοντες, που είχαν σχέ-
ση με τη δυνατότητα καταβολής μισθών και άλλων απολαβών, αλλά και σε προ-
σωπικές συμπάθειες ή αντιπάθειες ή σε συνδυασμό των παραπάνω. 

Μετά την ένταξή τους στoυς κυβερνητικούς στρατιωτικούς, ο Χατζηχρήστος 
και ο Μακρυγιάννης πολιόρκησαν την Tριπολιτσά την οποία κατείχαν οι δυνάμεις 
του Kολοκοτρώνη, αναγκάζοντας τον τελευταίο να παραδώσει την πόλη και να 
αποχωρήσει.34 Πολύ σύντομα, την άνοιξη του 1824, οι υπηρεσίες του Xατζηχρήστου 
στη νέα κυβέρνηση, καθώς και ο ζήλος και η αφοσίωση που επεδείκνυε προς 
αυτή αναγνωρίστηκαν και επιβραβεύτηκαν με την προαγωγή του στο βαθμό του 
αντιστράτηγου:

Ἡ Σεβ. Διοίκησις πεπληροφορημένη διὰ τὰς πρὸς τὴν Ἑλλάδα πιστὰς ἐκ-
δουλεύσεις σου, στρατιωτικὴν ἐμπειρίαν σου, καὶ πρὸς τε αὐτὴν τὴν Διοί-
κησιν εὐπείθειὰν σου καὶ λοιπὰ ἀτομικὰ σου προτερήματα, δι᾽ ἐπιταγῆς 
τῆς ὑπ᾽ ἀριθμ. 1015, σὲ προβιβάζει εἰς τὸν βαθμὸν τῆς ἀντιστρατηγίας».35 

Η ευμενής στάση απέναντι στον Χατζηχρήστο προφανώς δεν ήταν άμοιρη 
σκοπιμότητας, καθώς υπέκρυπτε την αγωνία της νέας κυβέρνησης να επικρα-
τήσει στο στρατιωτικό πεδίο εξουδετερώνοντας τους αντιπάλους της, ώστε να 
εδραιώσει τη νομιμότητά της. 

Με τη νέα του ιδιότητα ο Χατζηχρήστος μαζί με τον Μακρυγιάννη και άλλους 
φιλοκυβερνητικούς οπλαρχηγούς νίκησαν τους «στασιαστές» και σε αρκετές 
ακόμη μάχες. Απωθώντας τις δυνάμεις των Κολοκοτρωναίων που επιχείρησαν 
να εισέλθουν στο πολιορκούμενο Ναύπλιο για να ενισχύσουν τους δικούς τους 
πού είχαν οχυρωθεί εκεί, επέσπευσαν την παράδοσή του, ενώ εμπόδισαν τους 
αντιπάλους τους να καταλάβουν το Άργος, όπου έδρευε τότε το Βουλευτικό.36 
Επίσης, ο Χατζηχρήστος περικύκλωσε ένα σώμα «ανταρτών» στους Μύλους και 
τους υποχρέωσε να δηλώσουν υποταγή στην κυβέρνηση, όπως πληροφορούμα-
στε από μια αναφορά του προς τη Διοίκηση στις 12 Μαΐου 1824:

32 Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 192-195.
33 Γ. Κολοκοτρώνη, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 99-101.
34 Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 195-196.
35 N. Todorov – V. Traikov, Bălgari Uchastnichi, ό.π., σ. 657. Η απόφαση του προβιβασμού του Χα-
τζηχρήστου σε αντιστράτηγο εγκρίθηκε και από το Βουλευτικό στις 18 Απριλίου 1824: Aρχεία της 
Eλληνικής Παλιγγενεσίας μέχρι της εγκαταστάσεως της Βασιλείας, τ. Γ΄, Β΄ Βουλευτική Περίοδος 
1823-1824, Aθήνα 1972: Έκδοσις της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, σ. 77 αρ. 735.
36 Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 198-200· Κ. Δεληγιάννη, Απομνημονεύματα, τ. Β΄, Αθή-
να 1957: εκδ. οίκος Γ. Τσουκαλά και Υιού «Βιβλιοθήκη», σ. 181-183.
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Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, τὸν Καπετὰν Στεφανῆ Βούλγαρον μὲ ὃσους 
Βουλγάρους εἶχεν κοντὰ του καὶ ἦτον ἑνωμένος μὲ τὸ σῶμα τῶν Τζα-
κώνων, καθὼς τοὺς ἐζώσαμε ἀμέσως ἦλθαν εἰς ὁμιλίαν μαζὶ μου καὶ 
ἐπροσκύνησαν, καὶ ἒπειτα αὐτῶν ἐπροσκύνησαν καὶ οἱ ἴδιοι οι Τζακῶνοι, 
καὶ οὓτω ἒπαυσεν ὁ καυγᾶς, καὶ εἰρηνεύσαμεν μὲ τὸ νὰ ἐγύρισαν μὲ τὴν 
Ὑπέρτατην Διοίκησιν...37

Οι νέες αυτές εκδηλώσεις ανδρείας και πίστης του Χατζηχρήστου ανταμεί-
φθηκαν μόλις λίγες μέρες αργότερα με τον προβιβασμό του στο αξίωμα του 
στρατηγού.38 Οι στρατιωτικές υπηρεσίες που πρόσφερε στην κυβέρνηση φαί-
νεται ότι εκτιμήθηκαν ως πολύ σημαντικές, αν λάβει κανείς υπόψη ότι στον Mα-
κρυγιάννη δόθηκε ο βαθμός του αντιστράτηγου στις αρχές Αυγούστου 1824.39

Όταν τελείωσε η πρώτη εμφύλια σύγκρουση με την παράδοση του Ναυπλίου 
και την αμνήστευση των «ανταρτών»,40 ο Xατζηχρήστος διορίστηκε πολιτάρχης 
του Nαυπλίου στις αρχές Ιουνίου 1824.41 Από τη θέση αυτή είχε γραπτή επικοι-
νωνία με το Υπουργείο Πολεμικών, το οποίο γνωμάτευσε θετικά σε δύο αιτήματά 
του: να του χορηγηθεί κατοικία ανάλογη με το αξίωμά του,42 και να προαχθούν 
εννιά επικεφαλής επιμέρους σωμάτων που είχε υπό τη διοίκησή του, επειδή η 
συμβολή τους στους στρατιωτικούς αγώνες ήταν πολύτιμη.43 

Σ’ αυτό το διάστημα ο Χατζηχρήστος απέκτησε σχέσεις με τον πρόεδρο του 
Εκτελεστικού Γεώργιο Κουντουριώτη, οι οποίες εξελίχθηκαν σταδιακά σε εξάρ-
τησή του από τον Υδραίο πολιτικό. Προφανώς ο τελευταίος επιδίωξε να έχει υπό 
τον έλεγχό του έναν στρατιωτικό με μεγάλη εμπειρία και πολεμική ικανότητα, 
στην αφοσίωση του οποίου μπορούσε να βασίζεται, καθώς ως αλλοεθνής δε 
συνδεόταν με τοπικιστικά συμφέροντα. Έτσι το όνομα του Χατζηχρήστου εμφα-
νίζεται αρκετά συχνά στην αλληλογραφία του Γεώργιου Κουντουριώτη, καθώς οι 
δύο άντρες διατηρούν γραπτή επικοινωνία.44 Μάλιστα, τον Αύγουστο του 1824, ο 
Γεώργιος έστειλε τον Χατζηχρήστο στην Ύδρα για να ενισχύσει την άμυνά της,45 

37 N. Todorov – V. Traikov, Bălgari Uchastnichi, ό.π., σ. 658.
38 Ό.π., σ. 661· Aρχεία της Eλληνικής Παλιγγενεσίας μέχρι της εγκαταστάσεως της Βασιλείας, τ. Γ΄, 
ό.π., σ. 129-130 αριθμ. 862.
39 Aρχεία της Eλληνικής Παλιγγενεσίας μέχρι της εγκαταστάσεως της Βασιλείας, τ. Γ΄, ό.π., σ. 234 
αρ. 1123.
40 Η παράταξη των πολιτικών όφειλε την επικράτησή της όχι μόνο στις στρατιωτικές επιτυχίες, 
αλλά και στο κύρος και τη νομιμοποίηση που απέκτησε ως αποδέκτης των δανείων υπό διαπραγ-
μάτευση στη χρηματαγορά του Λονδίνου· J. A. Petropoulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο 
ελληνικό βασίλειο, τ. Α΄, ό.π., σ. 105-106.
41 N. Todorov – V. Traikov, Bălgari Uchastnichi, ό.π., σ. 663.
42 Ό.π., σ. 664.
43 Ό.π., σ. 667.
44 Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτου 1821-1832, δημοσιευόμενα υπό Αντωνίου Λιγνού, 
τ. Β΄, Εν Αθήναις 1921: Σακελλαρίου, σ. 71, 75, 78, 83-84, 420-421 κ.ά.
45 Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτου 1821-1832, τ. B΄, ό.π., σ. 83-84. Την πληρο-
φορία αυτή μας δίνει και ο Μακρυγιάννης, ο οποίος είχε επίσης πάει στην Ύδρα: Μακρυγιάννη, 
Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 202.
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καθώς υπήρχε κίνδυνος τουρκικής επίθεσης, μετά από επίμονη απαίτηση του 
αδελφού του Λάζαρου, την οποία είχε αρχικά απορρίψει: «Ὁ Χ’’ Χρῆστος δὲν 
συμφέρει νὰ ἒλθῃ αὐτόσε, ἐπειδὴ ἡ Διοίκησις εἶναι εἰς αὐτὸν ἀφιερωμένη, καὶ 
ὃταν αὐτὸς λείψῃ μένει ἡ Διοίκησις χωρὶς φρουρὰν».46

 Έχοντας λοιπόν αναπτύξει στενές σχέσεις με τον Γεώργιο Κουντουριώτη, 
ο Χατζηχρήστος προσχώρησε στην παράταξή του47 κατά τη δεύτερη φάση του 
εμφυλίου πολέμου (καλοκαίρι 1824-αρχές 1825),48 και συνέβαλε στην ήττα των 
αντιπάλων της νικώντας τους σε διάφορες μάχες. Έτσι στα τέλη Νοεμβρίου 1824, 
μετά από καταδίωξη, επικράτησε σε πεντάωρη σύγκρουση με τα σώματα του Νι-
κηταρά και του Νοταρά στο χωριό Άγιος Γεώργιος της Κορίνθου.49 Αμέσως μετά, 
μαζί με τον Βάσο Μαυροβουνιώτη, κινήθηκαν εναντίον του Γενναίου Κολοκοτρώ-
νη που πολιορκούσε την Τριπολιτσά και τον ανάγκασαν να αποχωρήσει ηττημένος 
στην καθοριστική μάχη της Μπερτζοβά:50

Λαμβάνοντας τὰ Δερβένια ἡμεῖς διεμοιράσθημεν εἰς τρεῖς κολόνας, κα-
θὼς ἕπομεν, ὁ Γενναῖος ὦν εἰς τὸ χωρίον Μπέρτζοβα καὶ Ἁγιωργήτικα δι-
εμοιράσθη καὶ αὐτὸς εἰς πολλὰς κλάσεις. Ὁ πόλεμος ἀρχήνησεν ἀπὸ τὰς 
2 τῆς ἡμέρας ἕως εἰς τα 6½. Ὁ πόλεμος ἐστάθη πεισματώτατος καὶ τῶν 
δύο μερῶν, τέλος πάντων ὕστερον απὸ 4½ ὡρῶν πόλεμον ἐβάλθησαν 
οἱ ἀντάρται εἰς φυγὴν καὶ διώκοντὲς τους ἕως δύο ὥρας ἄφησαν καὶ τὰ 
χωρία καὶ τὰς θέσεις των, καὶ ἔμειναν πολλοὶ εἰς τὸν τόπον ἐπιάσθησαν 
ζωντανοὶ, καὶ ὁ Κύριος Γενναῖος ἐγλίτωσεν ἀπ᾽ ὀλίγον. Τώρα διεμοιρά-
σθημεν κυνηγῶντας τους, διὰ νὰ ἠμπορέσωμεν νὰ ἐλευθερώσωμεν καὶ 
ἀπὸ τὴν Τριπολιτζιᾶν τὰ ἅρματα τῆς Διοικήσεως, διότι μᾶς εἶπον ὅτι εἶναι 
ὁ Γέρων Κολοκοτρώνης ἔξω...51

46 Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτου 1821-1832, τ. Β΄, ό.π., σ. 64.
47 Ό.π., σ. 350-351.
48 Ενώ ο πρώτος Εμφύλιος Πόλεμος ήταν αποτέλεσμα του ανταγωνισμού ανάμεσα σε πολιτικούς 
και στρατιωτικούς κατά κύριο λόγο, στη συνέχεια οι συσχετισμοί άλλαξαν και διαμορφώθηκαν πα-
ρατάξεις με βάση ισχυρό τοπικιστικό πνεύμα. Οι οπλαρχηγοί για να ενισχύσουν την πολιτική τους 
επιρροή συνέπραξαν με προεστούς και αντίστροφα οι πολιτικοί επιζητώντας ερείσματα στο χώρο 
των αγωνιστών συνήψαν συμμαχίες με στρατιωτικούς. Η δεύτερη εμφύλια διαμάχη ξεκίνησε από 
τη διάσπαση της κυβέρνησης Kουντουριώτη, η οποία είχε προκύψει μετά από τον πρώτο συμ-
βιβασμό. Η υποδεέστερη θέση και η μείωση της δύναμης των Πελοποννησίων στην άσκηση της 
εξουσίας οδήγησαν σε νέα ρήξη. Συγκεκριμένα οι Zαΐμης, Λόντος και Σισίνης ενοχλημένοι από τον 
δευτερεύοντα ρόλο τους στην κυβέρνηση όπου κυριαρχούσαν ο Kουντουριώτης και ο Kωλέττης, 
αποχώρησαν από τον συνασπισμό. H ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πε-
λοποννησιακής συμμαχίας, η οποία ήρθε αντιμέτωπη με έναν ισχυρό συνασπισμό Pουμελιωτών 
οπλαρχηγών. O τελευταίος κατευθυνόταν από τον Kωλέττη και είχε την υποστήριξη του Kουντου-
ριώτη και των νησιωτικών δυνάμεων· J. A. Petropoulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους, τ. Α΄, ό.π., 
σ. 106-107. Πιο αναλυτικά για τα αίτια και την εξέλιξη της δεύτερης εμφύλιας διαμάχης βλέπε Ν. Β. 
Ροτζώκος, Επανάσταση και εμφύλιος πόλεμος στο Εικοσιένα, ό.π., σ. 161-223. 
49 Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτου 1821-1832, τ. Β΄, ό.π., σ. 403.
50 Είναι το σημερινό Παρθένι Αρκαδίας.
51 Πρόκειται για απόσπασμα από αναφορά προς τη Διοίκηση των Χατζηχρήστου και Μαυροβου-
νιώτη: N. Todorov – V. Traikov, Bălgari Uchastnichi, ό.π, σ. 674. 
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Μετά από τη νίκη του στην Μπερτζοβά, ο Χατζηχρήστος εισήλθε στην Τρί-
πολη,52 στην οποία και παρέμεινε μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 1824,53 οπότε και 
επέστρεψε στο Ναύπλιο απ’ όπου απέστειλε μια σημαντική αναφορά προς τη 
Διοίκηση σχετικά με την κατάσταση που επικρατούσε στο στράτευμα:

Παρατηρῶ εἰς τοῦτο τὸ ὀλίγον διάστημα τῆς ἐκστρατείας μου, πολλὰς καὶ 
μεγάλας καταχρίσεις, προερχομένας ἀπὸ ἀναξίους ἀρχηγούς, οἱ ὁποῖοι 
ἀνάξιοι ὄντας ἐμπνεύσουν σέβας καὶ ὑπακουὴν εἰς τοὺς στρατιῶτας 
των, καὶ ἔνοχοι ὄντες πολλῶν ἐγκλημάτων, ἀφίνουν εἰς ἐλευθερίαν 
τοὺς στρατιῶτας των νὰ πράττουν ὅ,τι θέλουν... ἀναγκαῖον νὰ μὴ δοθῇ 
ἡ ἄδειᾳ, παρὰ τῆς Σεβ. Διοικήσεως διὰ νὰ ἐνεργήσω τὰ ἑπόμενα. αον. νὰ 
στήσῳ πολεμικὸν κριτήριον, διὰ νὰ κρίνῃ καὶ παιδεύει τὰς στρατιωτικὰς 
ἁμαρτίας καὶ ἀταξίας. βον. εὑρίσκονται τινὰ στρατιωτικὰ μικρὰ σώματα... 
ζητῷ ἄδυα νὰ τὰ ἐνόσῳ ὡς ἑκατὸν καὶ διακοσίους στρατιώτας ὑπότινα 
ἀρχηγὸν. γον. ἐπιθυμῶ νὰ μοι δωθῇ ἄδυα, νὰ καταμετρῶ ἅπαντας τοὺς 
ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν μου στρατιώτας... ὧστε νὰ μὴν ἀπατῶμαι, νομίζων ὅτι 
ἔχων πολλοὺς ἐνῶ ἧναι ὀλίγῃ καὶ νὰ μὴν ζημιοῦται τὸ ἐθνικὸν ταμεῖον...54 

Φαινόμενα αναρχίας και αποδιοργάνωσης, όπως αυτά που περιέγραφε ο 
Χατζηχρήστος στην παραπάνω έκθεση, φαίνεται ότι ήταν πολύ συνηθισμένα όχι 
μόνο εν μέσω της εμφύλιας διαμάχης, αλλά και καθόλη τη διάρκεια της επανά-
στασης, σύμφωνα με τις μαρτυρίες και άλλων αγωνιστών.55 Εξάλλου παρόμοιες 
κατηγορίες και για τους στρατιώτες του Χατζηχρήστου είχαν πέσει στην αντί-
ληψη του Βουλευτικού, το οποίο ενημέρωνε το Εκτελεστικό την 1η Σεπτεμβρίου 
1824 ότι:

Μικροὶ, μεγάλοι καταβοῶσι διὰ τὰς ὕβρεις, βίας καὶ ἀταξίας τῶν στρατι-
ωτῶν τοῦ πολιτάρχου Χατζῆ-Χρήστου, δέρνουσιν ἀνηλεῶς, ὑβρίζουσιν 
ἀδιακρίτως ἐπ᾽ἀγορᾶς τοὺς πολίτας καὶ, ὅταν διορισθῶσι νὰ συλλάβωσὶ 
τινα ἐγκληματικὸν, ὁρμῶσι κατ᾽αὐτοῦ μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων.56

Εν προκειμένω το έγγραφο του Βουλευτικού δε διευκρίνιζε, αν τα όσα δυσάρε-
στα περιέγραφε συνέβαιναν παρόντος του Χατζηχρήστου ή κατά τη διάρκεια της 
απουσίας του στην Ύδρα. Πάντως, στις 27 Σεπτεμβρίου ο Χατζηχρήστος κατήγ-
γειλε στη Διοίκηση ότι άτομα φιλικά προς αυτόν τον διέβαλλαν.57 

52 Ν. Σπηλιάδου, Απομνημονεύματα συνταχθέντα διά να χρησιμεύσωσιν εις την Νέαν Ελληνικήν 
Ιστορίαν, τ. Β΄, Αθήνησιν 1852: εκ του Τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως, σ. 170-171. Ο Σπηλιάδης 
περιγράφει και τη μάχη στην Μπερτζοβά. 
53 Αυτό προκύπτει από τις αναφορές που έστελνε στη Διοίκηση: Γ.Α.Κ. Εκτελεστικό Φ. 44 και Φ. 46.
54 Γ.Α.Κ. Εκτελεστικό Φ. 48.
55 Βλ. ενδεικτικά: Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 167, 191-192· Ν. Κ. Κασομούλη, Ενθυμή-
ματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833, Γ. Βλαχογιάννη (επιμ.), τ. Γ΄, Αθήνα 
1942: Χορηγία Παγκείου Επιτροπής, σ. 14-15· Ν. Σπηλιάδου, Απομνημονεύματα, τ. Β΄, ό.π., σ. 168 
κ.εξ., κ.ά.
56 Aρχεία της Eλληνικής Παλιγγενεσίας μέχρι της εγκαταστάσεως της Βασιλείας, τ. Γ΄, ό.π., σ. 249-
250 αρ. 1163.
57 Γ.Α.Κ. Εκτελεστικό Φ. 25.
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Η επόμενη σημαντική αποστολή, την οποία ο Χατζηχρήστος διατάχθηκε να 
αναλάβει στις 24 Φεβρουαρίου 1825 ήταν να εκστρατεύσει εναντίον του Ιμπραήμ:58 
«Διαττάτεται τὸ Ὑπουργεῖον τοῦτο νὰ ἐπιτάξῃ τὸν Στρατηγὸν Χατζῆ Χρῆστον μὲ 
ὅλους τοὺς ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν του στρατιώτας νὰ ἐκστρατεύσῃ ἀνυπερθέτως ἐναντί-
ον τῶν κατὰ τὰ Μοθωκόρωνα ἀποβάντων ἐχθρῶν...».59 Πράγματι, στις 6 Μαρτίου 
ο Χατζηχρήστος έφτασε στη Σκάλα Μεσσηνίας συνοδευόμενος από τον Υπουργό 
Πολέμου Σκούρτη και ετοιμαζόταν να προχωρήσει προς το Νησί, όπως ενημέρωνε 
με επιστολή του τον Γεώργιο Κουντουριώτη.60 Αρκετές μέρες αργότερα, στις 23 
Μαρτίου, πληροφορούσε τον τελευταίο για τις ενέργειές του διαψεύδοντας συγ-
χρόνως τις φήμες ότι είχε σκοπό να εγκαταλείψει τον αγώνα:

ὧ ἐμοὶ πάτερ καὶ τοῦ Γένους ἔμαθα ὅτι πολλὴ μ᾽ ἐκατηγόρησαν πλὴν δέο-
μαι μὴ δίδῃς ἀκρόασιν εἰς τὰ φθονερὰ λόγια των ὅτι μου ἧναι ἐχθροὶ· ἐγὼ 
ἧμαι ἀφιερομένος εἰς τὴν Ἐκλαμπρότητὰ σου ἧμαι ἐτοιμος νὰ δώσω τὸ 
αἷμα μου διὰ τὴν ἐκλαμπρότητά σου, τὰ πράγματα θέλουν τὸ ἀποδείξει...61

Κατόπιν, ο Χατζηχρήστος, αφού έλαβε μέρος στις 7 Απριλίου στη μάχη στο 
χωριό Κρεμμύδι, στην οποία οι ελληνικές δυνάμεις υπέστησαν ήττα από τις αι-
γυπτιακές και αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν,62 στρατοπέδευσε στη Χώρα, απ’ 
όπου συνέχισε τη γραπτή του επικοινωνία με τον Γεώργιο Κουντουριώτη.63 Στις 17 
Απριλίου ο τελευταίος τον παρότρυνε να αποτρέψει τη διάλυση του σώματός του:

Καθημερινῶς περνοῦν ἐδῶθεν οἱ στρατιῶται σου καὶ ἀκούω ὅτι οἱ ἀξι-
ωματικοί σου δὲν εἶναι εὐχαριστημένοι. Τώρα εἶναι καιρὸς νὰ ἐνδυνα-
μώσῃς τὸ σῶμα σου χωρὶς νὰ καταδέχεσαι να μένῃς μὲ ὀλίγους πολιτεύ-
σου τους λοιπὸν... Τὸ σῶμα σου ἧτον ἄλλοτε τὸ καλύτερον, πῶς τώρα νὰ 
ξεσχισθῇ. Κάμε ὅτι δύνασαι καὶ ἐγὼ διατάσσω πάντας νὰ εἶναι ὑπὸ τὴν 
ὁδηγίαν σου.64 

Σε απάντηση ο Χατζηχρήστος διαβεβαίωνε ότι οι άντρες του ήταν πειθαρχημένοι 
όπως πάντα και ότι οι αντίθετες πληροφορίες προέρχονταν από λιποτάκτες.65 

58 Για την εκστρατεία του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο βλ. Κ. Λ. Κοτσώνη, Ο Ιμπραήμ στην Πε-
λοπόννησο, Αθήναι 1999: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών· Μ. Β. Σακελλαρίου, Η απόβαση 
του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο καταλύτης για την αποδιοργάνωση της ελληνικής επανάστασης, 
Ηράκλειο 2012: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 
59 N. Todorov – V. Traikov, Bălgari Uchastnichi, ό.π., σ. 682-683.
60 Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτου 1821-1832, τ. Δ΄, ό.π., σ. 188.
61 Γ.Α.Κ. Συλλογή Βλαχογιάννη Φ. 9.
62 Ν. Σπηλιάδου, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 260·  Σ. Τρικούπη, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστά-
σεως, τ. Γ΄, Εν Λονδίνω 1862: Εκ της εν τη αυλή του Ερυθρού Λέοντος Τυπογραφίας Ταϋλόρου και 
Φραγκίσκου, σ. 192.
63 Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτου 1821-1832, τ. Δ΄, ό.π., σ. 318-319.
64 N. Todorov – V. Traikov, Bălgari Uchastnichi, ό.π., σ. 694.
65 Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτου 1821-1832, τ. Δ΄, ό.π., σ. 369-370.
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Στις 23 Aπριλίου ο Χατζηχρήστος έσπευσε σε ενίσχυση της φρουράς του Πα-
λαιού Nαυαρίνου.66 Mετά την κατάληψη όμως της Σφακτηρίας από τα αιγυπτι-
ακά στρατεύματα, η θέση των πολιορκημένων επιδεινώθηκε και ο κλοιός γύρω 
από το οχυρό έγινε στενότερος. Έτσι τέσσερις μέρες αργότερα οι υπερασπιστές 
του επιχείρησαν έξοδο, η οποία όμως απέτυχε. Oρισμένοι οπισθοχώρησαν, ενώ 
ο Xατζηχρήστος και μερικοί άλλοι αιχμαλωτίστηκαν.67

Ακολούθησαν επίσημες ενέργειες για την απελευθέρωση του Xατζηχρήστου 
μέσω ανταλλαγής του με Οθωμανούς αιχμαλώτους, οι οποίες όμως απέβησαν 
άκαρπες, καθώς προσέκρουσαν στην επίμονη άρνηση του Iμπραήμ.68 Μάλιστα 
ο διαπραγματευτής Xάμιλτον σε επιστολή του προς τον Mαυροκορδάτο στις 8 
Οκτωβρίου 1825, παρότι τον διαβεβαίωνε ότι θα συνέχιζε τις προσπάθειες, ομο-
λογούσε ότι οι πιθανότητες επιτυχίας ήταν ελάχιστες:

I am quite sure that Ibrahim Pasha estimates the courage of that General 
so high that he will very unwillingly put him in a situation where he may 
again use it against the Egyptian army.69

Κατά την περίοδο της τρίχρονης αιχμαλωσίας του Χατζηχρήστου, η σύζυγός 
του Μαρία,70 η οποία ήταν εγκατεστημένη στο Ναύπλιο, έστελνε αναφορές προς 
τη Διοίκηση με οικονομικά κυρίως αιτήματα.71 Σε μια μάλιστα από αυτές επισύ-
ναψε και επιστολή του Χατζηχρήστου προς την οικογένειά του με ημερομηνία 
21 Οκτωβρίου 1825, στην οποία ο τελευταίος υπέγραφε με το πραγματικό του 
επώνυμο:

Τέλος πάντων, μητέρα μου, νὰ κάμετε κάθε τρόπον διὰ νὰ μὲ στείλετε ἕνα 
τακίμι ροῦχα, ὅτι ἐχειμώνιασεν καὶ κρυώνω, καὶ τίποτες κρασὶ καὶ ρακὶ, 
καὶ ὅ,τι ἄλλο γνωρίζετε ἀπὸ ζωοτροφία καὶ κάθε μουσαατὲ, ὁ θεὸς νὰ 
πολυχρονῇ τὸν Ὑψηλότατον Ιμπραὴμ-πασσιᾶ ἐφέντη μας καλὰ ἀπερνῶ... 
Χατζῆ Χρῆστος Τάνγκοβητζ.72

66 Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτου 1821-1832, τ. Δ΄, ό.π., σ. 385-386· Π. Γ.  Σπορίδης, Ὁ 
βίος τοῦ Xατζῆ-Xρήστου, ό.π., σ. 24· Σ. Τρικούπη, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. Γ΄, ό.π., σ. 195.
67 Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτου 1821-1832, τ. Δ΄, ό.π., σ. 417-419· Π. Γ. Σπορίδης, Ὁ 
βίος τοῦ Xατζῆ-Xρήστου, ό.π., σ. 25· Σ. Τρικούπη, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. Γ΄, ό.π., σ. 202. 
68 Aρχεία της Eλληνικής Παλιγγενεσίας μέχρι της εγκαταστάσεως της Βασιλείας, τ. Δ΄, Γ΄ Βουλευ-
τική Περίοδος 1824-1826, Αθήνα 1973: Έκδοσις της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, σ. 310, 
335-336.
69 Γ.A.K. Eκτελεστικό Φ. 128.
70 Δε γνωρίζουμε πότε ακριβώς παντρεύτηκε ο Χατζηχρήστος. Πάντως η σύζυγός του Μαρία 
ήταν αδελφή του Δημήτριου Φραγκούλη, κατώτερου αξιωματικού: Αρχείον του Στρατηγού Ιωάννου 
Μακρυγιάννη, τ. Α΄ (περιέχων τα ιστορικά έγγραφα), Εν Αθήναις 1907: εκ του Τυπογραφείου Σ. Κ. 
Βλαστού, σ. 436.
71 N. Todorov – V. Traikov, Bălgari Uchastnichi, ό.π., σ. 697-698, 700, 701-702.
72 Γ.Α.Κ. Υπουργείο Πολέμου Φ. 152.
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Ο ίδιος ο Χατζηχρήστος με επιστολή του τον Ιούνιο του 1827 παραπονούνταν 
στον Γεώργιο Κουντουριώτη ότι τον είχε ξεχάσει και του ζητούσε να φροντίζει 
την οικογένειά του και να του στείλει ρούχα και χρήματα:

Ἐκλαμπρότατε πρόεδρε προσκυνῶ. Ἡ σκλαβία δὲν μὲ στενοχωρεῖ τό-
σον σὰν καὶ ἀπὸ τὴν έκλαμπρότητὰ σου, δύο χρόνια ἐγὼ σκλάβος, καὶ νὰ 
μὴν λάβω μίαν εἴδησιν ἀπὸ τὴν ἐκλαμπρότητὰ σας... Λοιπὸν ἂν σώζετε 
τὸ ὀσπίτιὸν μου, νὰ ἔχῃς τὴν ἔγνοιαν, ὡς πατέρα ὁποὺ σὲ ἔχω... Πῶς μὲ 
ἀπαρατήσατε εἰς αὐτὸ τὸ χάλι ἀπορῶ... Ἐμάθομεν πὼς ἦλθεν γκενερά-
λης ἀπὸ τὴν Ἀγγλίαν πρὸς βοήθειαν τῶν Γραικῶν, καὶ ἄμποτες νὰ δώσῃ ὁ 
Θεὸς, ὡσὰν πὼς ἀκούσαμεν αὐτὸ νὰ ἀκούσωμεν καὶ τὴν ἐλευθερίαν τοῦ 
γένους. Ἐνθυμηθήτε καὶ ἐμένα τὸν δυστυχῆν νὰ μὲ στεἰλετε μερικὰ ροῦ-
χα καὶ χαρτζιλίκι, ὁποὺ μὲ ἔφαγεν ἡ λίγδα καὶ ἡ ψείρα. Τόσον στοχάζομαι 
ὅτι μὲ περάσατε διὰ πραματευτὴν, ὄχι διὰ σκλάβον...73 

Tελικά ο Xατζηχρήστος αφέθηκε ελεύθερος το φθινόπωρο του 182874 και 
ανέλαβε αμέσως στρατιωτική δράση. Ως επικεφαλής σωμάτων πεζικού και ιπ-
πικού, με το αξίωμα του ιππάρχου,75 συμμετείχε στην εκστρατεία στη Στερεά 
Ελλάδα για την εκδίωξη των Οθωμανών και την προσάρτηση της περιοχής στο 
υπό σύσταση ελληνικό κράτος. Συγκεκριμένα στις αρχές του 1829 τέθηκε υπό 
τις διαταγές του Δημήτριου Yψηλάντη, στρατάρχη της επιχείρησης76 και έλαβε 
μέρος στην κατάληψη της Λιβαδειάς77 του Aντιρρίου,78 και της Nαυπάκτου.79 Η 
τελευταία στρατιωτική συνεισφορά του Χατζηχρήστου στην ελληνική επανάστα-
ση ήταν οι σημαντικές νίκες που κέρδισε στις μάχες που δόθηκαν στην περιοχή 
της Θήβας, στις οποίες επέδειξε για μια ακόμη φορά τον ηρωισμό και τις πολε-
μικές του ικανότητες.80

Μετά από το τέλος του αγώνα της ανεξαρτησίας και μέχρι το 1840 περίπου, 
ο Χατζηχρήστος συνέχισε να προσφέρει τις στρατιωτικές του υπηρεσίες στο ελ-
ληνικό βασίλειο. Επί Καποδίστρια και Αντιβασιλείας τού ανατέθηκαν καθήκοντα 

73 Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτου, Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους, Κ. 
Διαμάντη (επιμ.), τ. Η΄, Αθήνα 1967, σ. 264. 

74 Ν.A.K. Γενική Γραμματεία Φ. 122.
75 N. Todorov – V. Traikov, Bălgari Uchastnichi, ό.π., σ. 712.
76 Ό.π., σ. 713.
77 K. Ν. Pάδου, «Έγγραφα και επιστολαί Γεωργίου K. Bοϊνέσκου, Yπασπιστού του “κατά την Aνατο-
λικήν Eλλάδαν στρατάρχου” Δ. Yψηλάντου», Δελτίον της Iστορικής και Eθνολογικής Eταιρείας της 
Eλλάδος 7: 26-27 (1916), σ. 274.
78 Π. Γ. Σπορίδης, Ὁ βίος τοῦ Xατζῆ-Xρήστου, ό.π., σ. 33· Σ. Τρικούπη, Ιστορία της Ελληνικής Επα-
ναστάσεως, τ. Δ΄, ό.π., σ. 335.
79 Ν. Κασομούλη, Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833, τ. Γ΄, ό.π., 
σ. 153-154· Κ. Ν. Pάδου, «Έγγραφα και επιστολαί Γεωργίου K. Bοϊνέσκου», ό.π., σ. 283.
80 N. Todorov – V. Traikov, Bălgari Uchastnichi, ό.π., σ. 716· Κ. Ν. Pάδου, «Έγγραφα και επιστολαί 
Γεωργίου K. Bοϊνέσκου», ό.π., σ. 285-286· X. Περραιβός, Απομνημονεύματα Πολεμικά διαφόρων 
μαχών συγκροτηθεισών μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών κατά τε το Σούλιον και Ανατολικήν Ελλά-
δα από του 1820 μέχρι του 1829 έτους, Σ. Παπαγεωργίου (επιμ.), Αθήνα 2019: Ίδρυμα της Βουλής 
των Ελλήνων, σ. 384-388· Π. Γ. Σπορίδης, Ὁ βίος τοῦ Xατζῆ-Xρήστου, ό.π., σ. 35-42. 
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επιβολής της τάξης, εξουδετέρωσης ανταρσιών και εδραίωσης της κεντρικής 
εξουσίας.81 Επί Όθωνα, όντας εγκατεστημένος οικογενειακώς στην Τρίπολη, 
καταδίωξε συμμορίες ληστών στην Πελοπόννησο και διετέλεσε πρόεδρος της 
στρατολογικής επιτροπής και φρούραρχος της πόλης.82 Μετά την αφυπηρέτησή 
του μετακόμισε στην Αθήνα, όπου το 1843 έλαβε μέρος στην εθνοσυνέλευση 
ως πληρεξούσιος «Βουλγάρων, Σέρβων και Θρακών».83 Ο Όθωνας του απένειμε 
τον Σταυρό των Ταξιαρχών του βασιλικού Τάγματος του Σωτήρος84 και τον τίμησε 
με τα αξιώματα του υποστράτηγου, του υπασπιστή του και του γερουσιαστή. Ο 
Χατζηχρήστος πέθανε από αποπληξία το 1853.85 

3. Ο Χατζηχρήστος ως Εθνικός Άλλος
Ο Χατζηχρήστος, όπως και οι άλλοι αλλοεθνείς εθελοντές που αγωνίστη-

καν στην επανάσταση του 1821, ανήκει σε μια ιδιότυπη ή «υβριδική» θα λέγαμε 
κατηγορία σε ό,τι αφορά την εθνική και πολιτική του ταυτότητα. Πρόκειται για 
μια κατηγορία ατόμων, η θέση και τα δικαιώματα των οποίων στο νεοσύστατο 
ελληνικό βασίλειο δε βρέθηκαν ποτέ στο επίκεντρο της ατέρμονης συζήτησης 
για τον προσδιορισμό των κριτηρίων που θα έπρεπε να πληροί κάποιος για να 
αποκτήσει την ιδιότητα και τα προνόμια του Έλληνα πολίτη, μιας συζήτησης η 
οποία περιστράφηκε γύρω από το δίπολο αυτόχθονες – ετερόχθονες ταλανί-
ζοντας τη μετεπαναστατική ελληνική κοινωνία, χωρίς να δίνει οριστική και κοι-
νώς αποδεκτή απάντηση στο ζητούμενο.86 Η «υβριδικότητα» του Χατζηχρήστου 
και των ομοίων του συνίστατο στο γεγονός ότι, ενώ ήταν αλλοεθνής και μάλιστα 
αλλόγλωσσος, και άρα θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στους ετερόχθονες, ήταν 
συγχρόνως εξέχων αγωνιστής του ΄21 και θρησκευτικά ομόδοξος, γνωρίσματα 
που τον καθιστούσαν ισάξιο με τους αυτόχθονες και του έδιναν δικαιωματική 
πρόσβαση στην ομάδα τους. Έτσι τόσο κατά τη διάρκεια της επανάστασης, όσο 
και κατά την οθωνική περίοδο η εθνοτική του ταυτότητα δεν ήταν αυτή που 
καθόριζε τις σχέσεις του με τους Έλληνες. Μάλιστα, παρότι σερβικής καταγω-
γής, όπως μαρτυρεί ο βιογράφος του, αλλά και όπως δηλώνει το κανονικό του 
επώνυμο (Τάνγκοβητζ-Ντάγκοβιτς), με το οποίο υπέγραψε την προαναφερθείσα 
επιστολή από την περίοδο της αιχμαλωσίας του, οι Έλληνες συναγωνιστές του 
σχημάτισαν εξαρχής την εντύπωση ότι ήταν Βούλγαρος και έτσι τον επονόμασαν 
Βούλγαρη87 αναγνωρίζοντας προφανώς ότι ήταν αλλοεθνής, χωρίς όμως να εί-

81 Π. Γ. Σπορίδης, Ὁ βίος τοῦ Xατζῆ-Xρήστου, ό.π., σ. 44 κ.εξ.
82 Ό.π., σ. 52.
83 Ό.π., σ. 53.
84 Ό.π., σ. 18· N. Todorov – V. Traikov, Bălgari Uchastnichi, ό.π., σ. 720. 
85 Π. Γ. Σπορίδης, Ὁ βίος τοῦ Xατζῆ-Xρήστου, σ. 53.
86 Για το ζήτημα της ταυτότητας στο νεοσύστατο ελληνικό βασίλειο βλ. Ε. Βόγλη, «Έλληνες το γέ-
νος». Η Ιθαγένεια και η Ταυτότητα στο Εθνικό Κράτος των Ελλήνων (1821-1844), Ηράκλειο 2007: 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
87 Βασισμένοι σ’ αυτή την παρανόηση οι Nikolai Todorov και Veselin Traikov υποστήριξαν ότι ο Χα-
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ναι σε θέση να εντοπίσουν την εθνοτική του προέλευση και να τον κατατάξουν 
στη «σωστή» ομάδα του εθνικού Άλλου.88 Η παρανόηση αυτή είναι ενδεικτική 
αφενός μεν του γεγονότος ότι η διάσπαση της ορθόδοξης κοινότητας και η συ-
γκρότηση εθνικών ομάδων ήταν μια διαδικασία σε εξέλιξη,89 αφετέρου δε και 
ως επακόλουθο, ότι το ζήτημα του εθνικού προσδιορισμού δεν ενδιέφερε ιδι-
αίτερα ούτε τους Έλληνες, αλλά ούτε και τον ίδιο τον Χατζηχρήστο, ο οποίος δε 
φαίνεται να προσπάθησε να διορθώσει τη λανθασμένη αντίληψη για το άτομό 
του. Αντιθέτως, και οι δύο πλευρές έδιναν πολύ μεγαλύτερη σημασία στην κοινή 
θρησκευτική τους ταυτότητα, εξαιτίας της οποίας άλλωστε ο Χατζηχρήστος έγι-
νε δεκτός στις τάξεις των επαναστατών.

Και μετεπαναστατικά όμως, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της βασιλείας του 
Όθωνα, η αντίληψη της ταύτισης του ελληνισμού με τον χριστιανισμό κάθε άλλο 
παρά είχε απολέσει τα ερείσματα και τους οπαδούς της. Έτσι ο Κωλέττης στον 
λόγο που εκφώνησε στην Εθνοσυνέλευση το 1844, επιχειρώντας να απαντήσει 
στο ερώτημα ποιος είναι Έλληνας, υποστήριξε με έμφαση ότι οι Έλληνες έχουν 
δύο ευαγγέλια, το ένα είναι το ευαγγέλιο της πίστεως και το άλλο το ευαγγέλιο 
της πολιτείας, δηλαδή το σύνταγμα, ενώ θύμιζε στους πληρεξούσιους ότι πριν 
πάρουν τα όπλα είχαν δώσει όρκο ότι «πᾶς ὁ εἰς Χριστὸν πιστεύων  Ἕλλην ἐστἰν». 
Έφερνε μάλιστα ως παράδειγμα τον Χατζηχρήστο και τους Βουλγάρους του που 
πολέμησαν στα Δερβενάκια, ενώ υπογράμμιζε ότι το τραγούδι του Ρήγα είχε 
ακουστεί και στο Μαυροβούνιο και τη Βουλγαρία.90 

Αλλά και ο βιογράφος του Χατζηχρήστου διαβεβαίωνε το 1855, αναμφίβολα 
με κάποια δόση υπερβολής, ότι η θρησκευτική ταυτότητα υπερείχε έναντι κάθε 
άλλης, ακόμη και της εθνικής:

ἡ δύναμις τῆς θρησκείας, κατισχύουσα κατὰ πάσης σχέσεως καὶ καταγω-
γῆς, συνδέει ἀδιαῤῥήκτως, τοὺς ὁπουδήποτε τόπου καὶ χρόνου τεταγμέ-
νους ὁμοθρήσκους· οὔτε δόγματα δυναστῶν, οὔτε πολιτειῶν ψηφίσμα-

τζηχρήστος ήταν βουλγαρικής καταγωγής. Βλ. ενδεικτικά: Ν. Τόντορωφ, Η Βαλκανική Διάσταση 
της Επανάστασης του 1821, ό.π., σ. 152-154· V. Traikov, «Trakobălgarsko druzhestvo (organizaciia na 
bălgarite v Gărciia prez 40-60te godini na XIX v.)» (Ο Θρακοβουλγαρικός σύλλογος (οργάνωση των 
Βουλγάρων στην Ελλάδα κατά τις δεκαετίες του 1840-1860), στο M. Isusov (επιμ.), Iubileen Sbornik 
v chest na Akademik Dimităr Kosev, Sofia 1985: BAN, σ. 152-167.
88 Για την παρανόηση σχετικά με την εθνοτική καταγωγή του Χατζηχρήστου ως ενδεικτικό παρά-
δειγμα της ρευστότητας των ταυτοτήτων στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα βλ. E. Naxidou, “National 
Identity in the 19th Century Balkans: The Case of Hatzichristos”, Nationalism and Ethnic Politics 17:1 
(2011), σ. 319-334. 
89 Για τη μετάβαση από το μιλλέτ στο έθνος βλ. Π. Κονόρτας, «Εθνικισμοί έναντι Θρησκευτικών 
Κοινοτήτων (Μιλέτ): Συγκρότηση Συλλογικών Ταυτοτήτων στην Οθωμανική Θράκη», στο Ν. Δια-
μαντούρος, Θ. Δραγώνα, C. Keyder (επιμ.), Ελλάδα και Τουρκία. Εκσυγχρονιστικές Γεωγραφίες και 
Χωρικές Αντιλήψεις του Έθνους, μτφρ. Ελ. Αστερίου, Αθήνα 2012: Αλεξάνδρεια, σ. 263-303· Δ. 
Σταματόπουλος, «Από τα Μιλλέτ στις Μειονότητες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία του 19ου αιώνα: 
Ένας Αμφιλεγόμενος Εκσυγχρονισμός», στο S. G. Ellis, G. Halfdanarson, A. K. Isaacs (επιμ.), Πολίτες 
στην Ευρώπη, Θεσσαλονίκη 2010: Επίκεντρο, σ. 441-472.
90 Λόγος τοῦ Κυρίου Ι. Κωλέττου ὑπὲρ τοῦ πολιτικοῦ θέματος, Αιών 19 Ιανουαρίου 1844, αρ. 500. 
Πρόκειται για τον περίφημο λόγο στον οποίο εισήγαγε τον όρο μεγάλη ιδέα.
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τα, οὔτε Βασιλέων διατάγματα, οὔτε ἐθνῶν Νόμοι δύνανται να χαλαρώ-
σωσι ποσῶς τὸν δεσμὸν τοῦτον, ἀλλ᾽ ἔτι μᾶλλον ἐπιτείνουσιν αὐτὸν...91

Εντός του παραπάνω ιδεολογικού περιβάλλοντος λοιπόν, ο Χατζηχρήστος 
εξακολουθούσε και μετεπαναστατικά να χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης, τιμήθηκε 
με αξιώματα από τον Όθωνα και συγκαταλεγόταν μεταξύ των ηρώων του αγώνα 
της ανεξαρτησίας. Επιπλέον, δε συμμετείχε μόνο ως πληρεξούσιος των «Βουλ-
γάρων, Σέρβων και Θρακών» στην Εθνοσυνέλευση του 1843-1844, αλλά διετέ-
λεσε και πρόεδρος του συνοικισμού τους,92 ο κανονισμός του οποίου εγκρίθηκε 
το 1846 με βασιλικό διάταγμα.93 Οι τιμητικοί τίτλοι όμως ήταν η μοναδική επιβρά-
βευση που έλαβε ως αναγνώριση των υπηρεσιών του. Πέραν τούτου, ο Χατζη-
χρήστος δεν κατάφερε ποτέ να γίνει μέλος των κοινωνικο-πολιτικών και στρα-
τιωτικών δικτύων που ανταγωνίζονταν για την ανάληψη της διακυβέρνησης της 
χώρας ούτε να ασκήσει εξουσία και ουσιαστική επιρροή, μεταξύ άλλων επειδή 
δεν ήταν ομογενής ή έστω ομόγλωσσος,94 δηλαδή κοινωνός της ελληνικής παι-
δείας και κουλτούρας.95 Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο Κανέλλος Δεληγιάννης, 
ο Χατζηχρήστος «οὐδέποτε ὑπῆρξεν ἀρχηγὸς, καθότι δὲν εἶχε πατρίδα».96

Οι δάφνες του Χατζηχρήστου όμως δεν έμελλαν να διαρκέσουν πολύ, ενώ 
η μορφή του σύντομα ξεθώριασε και διαγράφηκε από τη συλλογική μνήμη των 
Ελλήνων, ως αποτέλεσμα των ιδεολογικών διεργασιών που προκάλεσε η στα-
διακή επικράτηση της εθνικής ιδεολογίας στα Βαλκάνια. Συγκεκριμένα, η κα-
τάρρευση του προνεωτερικού αξιακού συστήματος, εντός του οποίου κυρίαρχο 
συστατικό της ατομικής ταυτότητας ήταν η θρησκευτική πίστη και δη η ορθοδο-
ξία, και η αντικατάστασή του από τη νεωτερική κοσμοθεώρηση που έδινε σαφές 
προβάδισμα στην εθνική υπόσταση του ατόμου μετέβαλαν οριστικά τον τρόπο 

91 Π. Γ. Σπορίδης, Ο Βίος του Χατζηχρήστου, ό.π., σ. 7.
92 V. Traikov, «Trakobălgarsko druzhestvo», ό.π., σ. 152-167.
93 Το καλοκαίρι του 1846 ο Όθωνας ενέκρινε με τροποποιήσεις το καταστατικό του συνοικισμού 
των Θρακοβουλγάρων και Σέρβων: Βασιλικό Διάταγμα, αρ. 20, 30 Ιουλίου 1846. Ο συνοικισμός φαί-
νεται ότι θα λειτουργούσε και ως σύλλογος, καθώς κατά την ετήσια έκθεση των πεπραγμένων του, 
θα διοργάνωνε και πανήγυρη με διάφορους αγώνες σύμφωνα με τα πατρώα έθιμα των οικιστών 
(άρθρο 20 του καταστατικού). 
94 Ο Νικόλαος Κασομούλης σε μια απαξιωτική περιγραφή του για τον Χατζηχρήστο (ανήκε στους 
αντίπαλους του κατά τη δεύτερη φάση της εμφύλιας διαμάχης) αναφέρει: «Ἔμαθεν δὲ νὰ λέγῃ συ-
χνὰ τοῦτο (μόνον) τὸ Ἑλληνικὸν× «Χριστὸς», «Παναγία», «Κουντουριώτης», καὶ τίποτες ἄλλο.», Ν. Κ. 
Κασομούλη, Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως..., τ. Β΄, ό.π., σ. 12. 
95 Ασφαλώς η εθνοτική καταγωγή του Χατζηχρήστου δεν ήταν και ο μόνος λόγος του αποκλεισμού 
του από τις ηγετικές ομάδες, όπως αποδεικνύει η περίπτωση ενός άλλου αλλογενούς αγωνιστή 
της επανάστασης, του Βάσου Μαυροβουνιώτη, ο οποίος κατόρθωσε να αναδειχθεί σε ηγετική 
μορφή της καποδιστριακής και οθωνικής περιόδου με ισχυρή επιρροή όχι μόνο στο στρατιωτικό 
πεδίο, αλλά και στον κοινωνικό και πολιτικό στίβο. Βλ. Α. Ν. Χρυσολόγης, Βάσσος Μαυροβουνιώ-
της. Διατριβή αναγνωσθείσα εν τω φιλογ. συλλόγω «Βύρωνι», Αθήνα 1876: Τυπογραφείο αδελφών 
Βαρβαρρήγου· Σ. Παπαγεωργίου, Θέματα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, Αθήνα 2000: Εκδ. Παπα-
ζήση, σ. 133-154. 
96 Κ. Δεληγιάννη, Απομνημονεύματα, τ. Α΄, ό.π., σ. 270.
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πρόσληψης του αλλογενούς, μεταμορφώνοντας τον από χριστιανό αδελφό σε 
εθνικό Άλλο και πολλές φορές μάλιστα σε εχθρό.97 Έτσι, όταν, μετά το θάνατο 
των πρωταγωνιστών της, ολοκληρώθηκε η διαδικασία μνημειοποίησης της επα-
νάστασης του 1821, η οποία ανέδειξε τον εθνικό χαρακτήρα της τελευταίας και 
το σύνολο του έθνους ως πρωταγωνιστή της, ηρωοποιώντας όλους τους συντε-
λεστές της ανεξάρτητα από τις μεταξύ τους διαιρέσεις και αντιπαραθέσεις και 
καθιστώντας τους εθνικά σύμβολα,98 ο Χατζηχρήστος δεν πληρούσε το βασικό 
κριτήριο του ομοεθνούς, ώστε να καταχωρηθεί στο εθνικό μητρώο των ηρώων. 
Πολύ περισσότερο μάλιστα επειδή είχε εδραιωθεί μεταξύ των Ελλήνων η λανθα-
σμένη αντίληψη ότι ήταν Βούλγαρος, δηλαδή μέλος ενός έθνους, το οποίο μετά 
από την «αφύπνισή» του, και κυρίως μετά από την απόσχισή του από το Πατριαρ-
χείο της Κωνσταντινούπολης και την ίδρυση της εθνικής του εκκλησίας το 1870,99 
εξελίχθηκε σε σκληρό ανταγωνιστή εκδηλώνοντας αλυτρωτικές βλέψεις προς τη 
Μακεδονία και τη Θράκη, δηλαδή στις περιοχές όπου διεκδικούσε επέκταση το 
ελληνικό βασίλειο έχοντάς τις συμπεριλάβει στους στόχους της Μεγάλης Ιδέας. 
Όπως διαπίστωνε η εφημερίδα Αιών το 1873, αναφερόμενη στην προοπτική βαλ-
κανικής συνεργασίας, οι μέρες του Χατζηχρήστου είχαν περάσει.100

4. Εν κατακλείδι
Μελετώντας τον βίο του Χατζηχρήστου έχουμε τη δυνατότητα να ανασυν-

θέσουμε τη φυσιογνωμία ενός ορθόδοξου Οθωμανού υπήκοου του πρώτου μι-
σού του 19ου αιώνα, εμφορούμενου από προνεωτερικά ιδεώδη. Ανεπηρέαστος, 
αρχικά τουλάχιστον, από τα κελεύσματα του εθνικισμού, παρότι γόνος αστικής 
οικογένειας, ο πρωταγωνιστής μας επέλεξε να σταδιοδρομήσει στον οθωμανικό 
στρατό ως έμμισθος, αξιοποιώντας τη στρατιωτική του εκπαίδευση. Υπακού-
οντας στις αρχές της ίδιας παραδοσιακής νοοτροπίας, εγγενές γνώρισμα της 
οποίας ήταν η θρησκευτική ταυτότητα, συντάχθηκε με τους Έλληνες ομόδοξούς 
του, συνεισφέροντας σε μια πολεμική αναμέτρηση την οποία εκλάμβανε πρωτί-
στως ως αγώνα των χριστιανών εναντίον των απίστων. Πολέμησε με γενναιότητα 

97 Για τη μετάβαση από την ορθόδοξη κοινότητα των Βαλκανίων στα βαλκανικά έθνη βλ. R. Detrez, 
‘‘Convergence and Divergence in the Development of Balkan Cultural Identity’’, στο R. Detrez –  
P. Plas (επιμ.), Developing Cultural Identity in the Balkans. Convergence vs. Divergence, Brussels 
2005: P.I.E. – Peter Lang, σ. 11-16· P. Kitromilides, ‘‘ ‘Imagined Communities’ and the origins of the 
National Question in the Balkans’ ’’, στο Enlightenment, Nationalism, Orthodoxy, Ashgate Variorum 
1994, σ. 149-192.
98 Ε. Τσακανίκα, Αγωνιστές του 1821 μετά την επανάσταση, Αθήνα 2019: Ασίνη, σ. 9-21.
99 D. Kalkandjieva, ‘‘The Bulgarian Orthodox Church’’, στο L. N. Leustean (επιμ.), Orthodox Christi-
anity and Nationalism in Nineteenth Century Southeastern Europe, New York 2014: Fordham Uni-
versity Press, σ. 166-187. 
100 Όπως παρατίθεται στο: B. C. Gounaris, ‘‘Model nation and caricature state: competing Greek 
perspectives on the Balkans and Hellas (1797-1896)’’, στο R. Beaton – D. Ricks (επιμ.), The making 
of modern Greece: Nationalism, Romanticism, & the uses of the past (1797-1896), Farnham, Surrey 
2009: Ashgate, σ. 138. 
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εναντίον των Οθωμανών, αλλά και εναντίον των αντιπάλων της παράταξης την 
οποία υποστήριξε στις εμφύλιες συγκρούσεις. Βίωσε ως δική του την ελληνική 
υπόθεση και ανέπτυξε ισχυρούς δεσμούς με τους Έλληνες, οι οποίοι τον απέ-
τρεψαν από το να αλλάξει στρατόπεδο όταν αιχμαλωτίστηκε από τον Ιμπραήμ. 
Στη μετεπαναστατική Ελλάδα όπου πολιτογραφήθηκε, απόλαυσε τη φήμη και 
τις τιμές του Αγωνιστή της ελευθερίας παρότι αυτές δεν του απέφεραν μερίδιο 
στην εξουσία. Μετά το θάνατό του όμως, η μορφή του ξεθώριασε σιγά σιγά και το 
όνομά του δε γράφτηκε στον πάνθεον των τιμώμενων εθνικών ηρώων, καθώς, 
στην εποχή του θριάμβου της εθνικής ιδεολογίας, κάτι τέτοιο δεν άρμοζε πλέον 
σε έναν αλλοεθνή.



Η διοίκηση του Γεωργίου Βέροβιτς (Djordje Berović 
of Skadar) ως Ηγεμόνα της Σάμου (1894-1896) –  

Η συμβολή του στη δημοσιονομική πολιτική,  
τη δημόσια διοίκηση και την ανάπτυξη της παιδείας

Αλεξία Ορφανού
Δρ. Παιδαγωγικής, Ε.ΔΙ.Π. 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

A B S T R A C T
G. Verović is best known for his administration in Crete. In the period De-
cember 1894 – June 1896, Sultan appointed George Verović as ruler-prince 
in the semi-autonomous, under Ottoman rule, Principality of Samos. The 
present research focuses on the period of his administration in the Prin-
cipality of Samos, his multifaceted work in the fiscal policy, public admin-
istration and education. This research is a contribution to his biography 
and the local history. In the Samians’ public opinion, he was considered as 
Albanian. This research focuses on the perception of the “national differ-
ent”, at the end of the 19th century, in the context of the semi-autonomous 
Principality of Samos with Greek inhabitants.

Εισαγωγή
Ο Γεώργιος Βέροβιτς γεννήθηκε στη Σκόδρα ή Σκούταρι της Αλβανίας1 στα 

μέσα του 19ου αιώνα.2 Εκτιμάται το 1845.3 Καταγόταν από μία από τις επιφα-
νέστερες οικογένειες της Αλβανίας.4 Ήταν ο τελευταίος των Οθωμανών πα-
σάδων της οικογένειας των Βέροβιτς.5 Για τον τόπο καταγωγής του οι απόψεις 

1 G. Vuković – S. Tomović, Memoari, χ.τ.έ. 1985: Obod, σ. 84· K. Πτίνης, Ηγεμόνες της Σάμου, Σάμος 
χ.χ., σ. 111-117· χ.σ., «Γεώργιος Βέροβιτς [Ο νυν ηγεμών της Σάμου]», Ημερολόγιον Σκόκου, έτος 
11ο, [1895], σ. 240-241· G. Blagojevic, «Συμβολή στη μελέτη για την προσωπικότητα Γεωργίου Βέ-
ροβιτς ηγεμόνα της Σάμου», Σαμιακές Μελέτες 10 (2013), σ. 370· Δήμος Χανίων, Ονομασίαι των 
οδών, πλατειών κτλ. της πόλεως Χανιά, Αθήναι 1938: Τυπογραφείον Ελλήνων Επιστημόνων, σ. 24.
2 Πανδέκτης, «Βέροβιτς Γεώργιος». Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://pandektis.ekt.gr/
dspace/handle/10442/64781 (τελευταία πρόσβαση 20/9/2019)· χ.σ., Βέροβιτς, Γεώργιος (μέσα 
19ου – αρχές 20ού αι.), Παγκόσμιο βιογραφικό λεξικό, τ. 2, Αθήνα 2014: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε.
3 G. Vuković – S. Tomović, Memoari, ό.π., σ. 84.
4 χ.σ., «Γεώργιος Βέροβιτς...», ό.π., σ. 240. 
5 T. R. Georgevitch, Macedonia, London 1918: George Allen – Unwin LTD, NY: The Macmillan Com-
pany, σ. 236: “On the eve of Epiphany (January 5, 1870) Ahmed Pasha arrived in Veles”, σ. 237: “The 
Pasha was accompanied by his Mauvim (Sub-Pasha), the Serbian Djordje Berović of Skadar the 
last of the Berović Pashas, Prince of Samos and Governor of Crete). Djordje Berović was a man 
of tact, who called upon the Bulgarian leaders and encouraged them in their fight with the Greek 
Hierarchy”.
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διίστανται. Για κάποιους θεωρείται αλβανικής καταγωγής,6 για άλλους σλαβι-
κής7 και ειδικότερα σερβικής8 ή μαυροβουνιακής.9 Το πλήρες όνομά του Djordje 
Berović of Skadar10 πιθανόν να παραπέμπει στην ομώνυμη λίμνη. Κάποιοι βιο-
γράφοι υποστηρίζουν ότι ήταν ελληνικής καταγωγής από την πλευρά της μη-
τέρας του,11 αν και είχε δυσκολία στο να μιλά και να γράφει την ελληνική.12 Ως 
προς το θρήσκευμα ήταν χριστιανός ορθόδοξος.13 Υποστηρίζεται ότι σπούδασε 
στο εξωτερικό14 χωρίς να διευκρινίζεται ο τόπος. Σύμφωνα με τον Ι. Βακιρτζή 
(2005) είχε μέτρια μόρφωση.15 Μετά τις σπουδές του σταδιοδρόμησε στη διοί-
κηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ανήλθε στα αξιώματα του Ηγεμόνα της 
Σάμου (1894-96) και του Γενικού Διοικητή Κρήτης (1896-1897).16 Διέθετε εξαι-
ρετικές διοικητικές ικανότητες.17 Ευφυής, δραστήριος, αποφασιστικός, ευθύς,18 
ηθικός, και έντιμος.19 Σεβόταν το δημόσιο χρήμα. Ήταν φίλεργος με ισχυρή 
θέληση. Απαιτούσε και από τους άλλους εργατικότητα και σεβασμό στους νό-
μους.20 Στις επαρχίες που διοίκησε άφησε άριστες εντυπώσεις ως φιλοδίκαιος 
και φιλοπρόοδος.21 Τιμήθηκε με πολλά παράσημα.22 Η Οθωμανική Αυτοκρατορία 
του απένειμε τα Οσμανιέ και Μετζιτιέ δεύτερης τάξης και τα του χρυσού μεταλ-
λίου. Ο Γ. Βέροβιτς, αρχικά υπηρέτησε στα οθωμανικά ανάκτορα ως επίτιμος 

6 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, «Νησιά του Ανατολικού και Βόρειου Αιγαίου», Αθήνα 1977: Εκ-
δοτική Αθηνών, τ. ΙΔ΄, σ. 378-379· Ι. Βακιρτζής, Ιστορία της Ηγεμονίας Σάμου 1834-1912, Αθήνα 
2005: ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Σάμου, σ 429: «Αλβανός την καταγωγή»· Χ. Χρηστοβασίλης, «Τα Σαμιακά, 
Συνεντεύξεις μετά δύο εξεχόντων Σαμίων, Πλήρης έκθεσις της εν Σάμω Καταστάσεως, Πρώτη 
συνέντευξις μετά του κ. Γ. Χατζηγιάννη. Τα Σαμιακά, όλη η ιστορία της νήσου, Β΄ συνέντευξις μετά 
του κ. Θεμ. Σοφούλη», Ακρόπολις ΙΖ΄ (Σάββατο 8 Μαΐου 1899): Ο Ιωάννης Χατζηγιάννης ισχυρός 
πολιτικός της Σαμιακής Ηγεμονίας σε συνέντευξή του στην αθηναϊκή Ακρόπολις, το 1899, ανέ-
φερε ότι οι ηγεμόνες της Σάμου ήταν Έλληνες και ορθόδοξοι, «εκτός του Βογορίδου, όστις ήτο 
εξελληνισμένος Βούλγαρος και του Βέροβιτς, όστις ήτο Αλβανός». 
7 Κ. Πτίνης, Ηγεμόνες..., ό.π., σ. 111-117. 
8 G. Vuković – S. Tomović, Memoari, ό.π., σ. 84· T. R. Georgevitch, Macedonia, ό.π., σ. 237· G. Blago-
jevic, «Συμβολή στη μελέτη...», ό.π., σ. 370.
9 χ.σ., Βέροβιτς, Γεώργιος (μέσα 19ου – αρχές 20ού αι.), ό.π.
10 T. R. Georgevitch, Macedonia, ό.π., σ. 237.
11 Κ. Πτίνης, Ηγεμόνες..., ό.π., σ. 111-117.
12 Ι. Βακιρτζής, Ιστορία..., ό.π., σ. 431· Κ. Πτίνης, Ηγεμόνες..., ό.π., σ. 111-117.
13 Κ. Πτίνης, Ηγεμόνες..., ό.π., σ. 111-117· χ.σ., Βέροβιτς, Γεώργιος (μέσα 19ου – αρχές 20ού αι.), ό.π.· 
Δήμος Χανίων, Ονομασίαι των οδών..., ό.π., σ. 24.
14 χ.σ., Βέροβιτς, Γεώργιος (μέσα 19ου – αρχές 20ού αι.), ό.π.· Κ. Πτίνης, Ηγεμόνες..., ό.π., σ. 111-117.
15 Ι. Βακιρτζής, Ιστορία..., ό.π., σ. 429. 
16 χ.σ., Βέροβιτς, Γεώργιος (μέσα 19ου...), ό.π.· Δήμος Χανίων, Ονομασίαι των οδών..., ό.π., σ. 24.
17 Κ. Πτίνης, Ηγεμόνες..., ό.π., σ. 111-117.
18 χ.σ., «Γεώργιος Βέροβιτς...», ό.π., σ. 241.
19 Ι. Βακιρτζής, Ιστορία..., ό.π., σ. 429. 
20 Κ. Πτίνης, Ηγεμόνες..., ό.π., σ. 111-117.
21 χ.σ., «Γεώργιος Βέροβιτς...», ό.π., σ. 241.
22 Κ. Πτίνης, Ηγεμόνες..., ό.π., σ. 111-117.
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σωματοφύλακας του Σουλτάνου, που θέλησε να σχηματίσει σωματοφυλακή από 
όλες τις φυλές της Αυτοκρατορίας.23 Μετά από έναν χρόνο περίπου, ο Αβδούλ 
Αζίζ αποφάσισε να ανανεώσει την οθωμανική διοίκηση με ανθρώπους ικανούς 
από τις επαρχίες και κυρίως από την Αλβανία, που υπήρξε σημαντικός τροφο-
δότης της οθωμανικής διοίκησης. Τότε, τοποθετήθηκε στην Ανατολική Ρωμυλία 
ως Ρούμελη-Μπεηλέρμπεη,24 υποδιοικητής Μοναστηρίου (Βιτωλίων).25 Το 1870, 
αναφέρεται ότι επισκέφτηκε τη Βελεσά (Veles) με την ιδιότητα του Sub-Pasha 
του Ahmed πασά. Εκεί ενθάρρυνε τους Βούλγαρους στις αποσχιστικές τάσεις 
τους.26 Στη συνέχεια, υπηρέτησε ως έπαρχος Αλικιανού Κρήτης, διοικητής Λα-
σιθίου, υποδιοικητής Κρήτης και Γενικός Σύμβουλος Διοίκησης Νήσου Κρήτης. 
Μέσα σε δυσχερέστατες περιστάσεις, κατάφερε να επιδείξει σύνεση και διοι-
κητική ικανότητα. Η Αυτοκρατορική Κυβέρνηση, εκτιμώντας τις διοικητικές του 
ικανότητες, τον μετέθεσε στην Αδριανούπολη για να λάβει μέρος στην οργάνωση 
του νομού, μετά την εκκένωση από τον ρωσικό στρατό. Διορίστηκε διοικητής της 
νεοϊδρυόμενης επαρχίας Διδυμοτείχου και έπειτα διοικητής Δεδέαγατς. Το 1890, 
ανέλαβε εκ νέου καθήκοντα Γενικού Συμβούλου Διοίκησης Νήσου Κρήτης27 και 
στη συνέχεια Ηγεμόνα της Σάμου.28 Η Υψηλή Πύλη, αφού ανακάλεσε τον Γενικό 
Διοικητή Κρήτης Αλέξανδρο Καραθεοδωρή,29 τον αντικατέστησε με τον μου-
σουλμάνο Τουρχάν πασά. Σαν αποτέλεσμα ασκήθηκαν πιέσεις από τις Μεγάλες 
Δυνάμεις για τον ορισμό χριστιανού διοικητή. Έτσι, επιλέχθηκε ο Γ. Βέροβιτς ως 
Γενικός Διοικητής Κρήτης.30 Στις 31 Ιουλίου 1896, υπό την πίεση των Δυνάμεων, 
παραχωρήθηκε νέος Οργανικός Νόμος από την Οθωμανική Αυτοκρατορία που 
όριζε: διορισμό χριστιανού Γενικού Διοικητή Κρήτης πενταετούς θητείας, μετά 
από την έγκριση των Δυνάμεων, δικαστική και οικονομική ανεξαρτησία, σύσταση 
τοπικής χωροφυλακής με Ευρωπαίους διοργανωτές και αξιωματικούς, ανάθε-
ση των δημοσίων αξιωμάτων σε γηγενείς χριστιανούς και μουσουλμάνους, σε 
αναλογία δύο προς έναν.31 Μετά τις σφαγές στην Κρήτη τον Ιανουάριο του 1897, 
ο Γ. Βέροβιτς εγκατέλειψε τα Χανιά, αφήνοντας το νησί χωρίς Οθωμανό Διοικητή 
και διευκολύνοντας τις ελληνικές βλέψεις. Διέφυγε στη Βενετία και καταδιώχθηκε 

23 χ.σ., «Γεώργιος Βέροβιτς...», ό.π., σ. 240-241. 
24 Κ. Πτίνης, Ηγεμόνες..., ό.π., σ. 111-117.
25 χ.σ., «Γεώργιος Βέροβιτς...», ό.π., σ. 240. 
26 T. R. Georgevitch, Macedonia, ό.π., σ. 237.
27 χ.σ., «Γεώργιος Βέροβιτς...», ό.π., σ. 240. 
28 Ό.π., σ. 240· Ι. Βακιρτζής, Ιστορία..., ό.π., σ. 429. 
29 Κ. Πτίνης, Ηγεμόνες..., ό.π., σ. 111-117.
30 Τ. Κάμπρας, «Σαν σήμερα ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος και ο Ελευθέριος Βενιζέλος ύψωσαν 
τη σημαία στα Χανιά» (1/12/2019). Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: https://www.newsbreak.gr/
stories/54685/san-simera-o-vasilias-konstantinos-kai-o-eleytherios-venizelos-ypsosan-ti-
simaia-sta-chania/ (τελευταία πρόσβαση 20/12/2019).
31 Λ. Καλλιβρετάκης, «Κρήτη 1871-1913, Το τέλος της οθωμανικής κυριαρχίας», Ιστορία του Νέου 
Ελληνισμού 1770-2000, Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Ελληνισμού, Τα χρόνια της στα-
θερότητας, 1871-1909, Αθήνα 2003: Ελληνικά Γράμματα, σ. 327-342 (εδώ, σ. 334). 
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από τον σουλτάνο. Για τις υπηρεσίες του έλαβε τιμητική ισόβια σύνταξη από την 
Κρητική Πολιτεία, με απόφαση της Κρητικής Βουλής, το 1901,32 που αναγνωρί-
στηκε από το Ελληνικό Κράτος, μετά την ένωση της Κρήτης. Με τη σύνταξη αυτή 
βιοπορίστηκε, καθώς αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη σταδιοδρομία του στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Υποστηρίζεται ότι έζησε στη Βενετία μέχρι τον θάνατό 
του, πιθανόν το 1910.33 Κατ’ άλλους απεβίωσε στο Ντουμπρόβνικ.34 Μεταγενέστε-
ρα, κεντρικός δρόμος των Χανίων ονομάστηκε προς τιμήν του «Βέροβιτς Πασά».35

Ηγεμόνας της Σάμου (Δεκέμβριος 1894 – Ιούνιος 1896)
Για την παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε η ιστορική ερευνητική μέθοδος,36 

που βασίστηκε κυρίως σε πρωτογενείς δημοσιευμένες και αδημοσίευτες πηγές, 
όπως οι νόμοι και τα ηγεμονικά διατάγματα της Σαμιακής Ηγεμονίας και τα πρα-
κτικά συνεδριάσεων της Βουλής των Σαμίων. Ο Γ. Βέροβιτς διορίστηκε Ηγεμόνας 
της Σάμου την 18η Δεκεμβρίου του 1894 και έφθασε στο νησί την 1η Ιανουαρίου 
1895.37 Η τελετή διορισμού του εορτάστηκε πανηγυρικά. Η απομίμηση του πύργου 
του Άιφελ,38 στην πλατεία Πυθαγόρα του Λ. Βαθέος, σημαιοστολίστηκε στην τελετή 
ανάγνωσης του φιρμανιού του διορισμού του, στις 8 Ιανουαρίου του 1895.39 

32 Δήμος Χανίων, Ονομασίαι των οδών..., ό.π., σ. 24· Ι. Βακιρτζής, Ιστορία..., ό.π., σ. 432. 
33 Ι. Βακιρτζής, Ιστορία..., ό.π., σ. 432· Δήμος Χανίων, Ονομασίαι των οδών..., ό.π., σ. 24· Πανδέ-
κτης, «Βέροβιτς Γεώργιος», ό.π.· χ.σ., Βέροβιτς, Γεώργιος (μέσα 19ου – αρχές 20ού αι.), ό.π.
34 G. Vuković – S. Tomović, Memoari, ό.π., σ. 84.
35 Δήμος Χανίων, Ονομασίαι των οδών..., ό.π., σ. 10, 24· Βλ. ΦΕΚ Δ΄ 15/8-2-1963, Περί τροποποι-
ήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Χανίων· βλ. Α. Κουτσουμπού, Απάντηση του δήμου Χανίων για τα 
τουρκικά ονόματα (28 Αυγούστου 2012). Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: https://www.news247.
gr/apantisi-toy-dimoy-chanion-gia-ta-toyrkika-onomata.6165581.html (20/09/2019): Ο Δήμος 
Χανίων με την υπ’ αρ. 654/2010 ομόφωνη απόφαση αποφασίστηκε να δοθεί το όνομα του φι-
λέλληνα «Βέροβιτς Πασά» σε τμήματα της παρόδου «Λεωνίδα Γεωργιάδη». «Άξιο αναφοράς είναι 
ότι πρόκειται περί αποκατάστασης ονομασιών που υπήρχαν σε δρόμους των Χανίων παλαιότερα 
(πριν τη δεκαετία του 1930) και τα οποία είχαν αφαιρεθεί στο παρελθόν».
36 L. Cohen – L. Manion, Research Methods in Education, London/NY 41994: Routledge, σ. 44-66.
37 Κ. Πτίνης, Ηγεμόνες..., ό.π., σ. 111-117· Ι. Βακιρτζής, Ιστορία..., ό.π., σ. 429.
38 Π. Ενεπεκίδης, Αρχιπέλαγος, Ίμβρος, Τένεδος, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Πάτμος 1800-
1923, Αθήνα 1997: Εστία, σ. 259.
39 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου, Συλλογή τεκμηρίων και δημιουργία πολιτιστικής-πολι-
τισμικής ψηφιακής συλλογής της παράδοσης της Σάμου. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: ΣΑ-
ΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, http://culture.samos.gr/c/portal-public (τελευταία πρόσβαση 
8/06/2019): Τελετή ανάγνωσης του φιρμανιού διορισμού του Ηγεμόνα Γεωργίου Βέροβιτς στις 8 
Ιανουαρίου 1895 στην πλατεία Πυθαγόρα.
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Τελετή ανάγνωσης του φιρμανιού διορισμού του Ηγεμόνα της Σάμου, Γεωργίου Βέροβιτς40 

Ο Ι. Βακιρτζής επισημαίνει ότι αρχικά διατυπώθηκαν αντιρρήσεις λόγω της αλ-
βανικής καταγωγής του και σημειώνει ότι «εν τούτοις ο Βέροβιτς ουδέποτε ήλθεν εις 
οιανδήποτε αντίθεσιν προς το εθνικόν φρόνημα του τόπου».41 Ο Ιωάννης Χατζηγιάν-
νης, ισχυρός πολιτικός της Ηγεμονίας, σε συνέντευξή του στην αθηναϊκή Ακρόπολη, 
το 1899, εκτιμούσε ότι οι ηγεμόνες της Σάμου ήταν Έλληνες «εκτός του Βογορίδου, 
όστις ήτο εξελληνισμένος Βούλγαρος και του Βέροβιτς, όστις ήτο Αλβανός».42 Παρά 
τις επιφυλάξεις για την καταγωγή του περιγράφεται: 

εύσωμος, ευθυτενής, ιππεύων ευκόλως, διέτρεχεν άνευ πολλών διατυ-
πώσεων τους δύσβατους δρόμους της νήσου [Σάμου] και εν εποχή θέ-
ρους δεν εδίσταζε να αποβάλη το φέσι αντικαθιστών αυτό με ψάθινον 
πίλον και μεταξωτόν κάλυμμα χρώματος κυανολεύκου. Τούτο ηδύνατο 
να προκαλέση εις βάρος του την δυσμένειαν των Τούρκων, αλλ’ ενεθου-
σίαζε τον Σαμιακόν λαόν.43 

40 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου, Συλλογή τεκμηρίων..., ό.π.
41 Ι. Βακιρτζής, Ιστορία..., ό.π., σ. 432. 
42 Χ. Χρηστοβασίλης, «Τα Σαμιακά, Συνεντεύξεις...», ό.π.
43 Ι. Βακιρτζής, Ιστορία..., ό.π., σ. 431. 
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Επισημαίνεται ότι, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, η Γενική Συνέλευ-
ση των Σαμίων, το 1895, αποφάσισε να αναρτηθούν οι εικόνες του αρχηγού των 
Σαμίων της Επανάστασης του 1821, Λυκούργου Λογοθέτη και των οπλαρχηγών 
της, Καπετάν Σταμάτη και Κωνσταντίνου Λαχανά.44 

Ο Ι. Βακιρτζής εκτιμά ότι, από τα διοικητικά μέτρα που έλαβε ο Γ. Βέροβιτς, 
διαφάνηκε η ένθερμη διάθεσή του για τη βελτίωση της γενικής κατάστασης της 
Σάμου αλλά και οι απολυταρχικές τάσεις κατά την εκτέλεση των διοικητικών του 
καθηκόντων. Όμως, «εφρόντιζεν ώστε αι αποφάσεις αυτού να είναι δίκαιαι και 
τούτο εξύψωσεν αυτόν εις την κοινήν γνώμην και τον κατέστησεν άκρως δημο-
φιλή».45 Καθιέρωσε τακτικές συνεδριάσεις με τους βουλευτές. Συμβουλευόταν 
τις αντιμαχόμενες μερίδες και εφήρμοζε όσα θεωρούσε δίκαια και ορθά.46 Τα 
προνόμια της Ηγεμονίας δεν απειλήθηκαν κατά τη διοίκησή του.47 Τον Οκτώβριο 
του 1895, στη Γενική Συνέλευση εισηγήθηκε την τροποποίηση του εκλογικού νό-
μου.48 Αποχώρησε από τη Σάμο την 16η Ιουνίου 1896, αφήνοντας άριστες ανα-
μνήσεις, καθώς συνεργάστηκε άψογα με τη Γενική Συνέλευση.49 Η αμερόληπτη 
διοίκησή του συντέλεσε στην άμβλυνση των κομματικών αντιθέσεων. Επρόκειτο 
να διενεργηθούν εκλογές, όταν τοποθετήθηκε στη θέση του Γενικού Διοικητή 
Κρήτης και ορίστηκε ο διάδοχος του στη Σάμο, Στέφανος Μουσούρος.50

Η δημοσιονομική πολιτική: Ο Γ. Βέροβιτς φθάνοντας στη Σάμο είχε να αντιμε-
τωπίσει το έντονο δημοσιονομικό πρόβλημα. Οι υπαλληλικοί μισθοί δεν είχαν κα-
ταβληθεί τους τελευταίους επτά μήνες.51 Διαχειρίστηκε με σύνεση και αυστηρότητα 
τα δημοσιοοικονομικά. Μετέτρεψε το ελλειμματικό δημόσιο ταμείο εντός έξι μηνών 
σε πλεονασματικό,52 αυξάνοντας το ενεργητικό του κατά 7.000 χρυσές λίρες.53 Ο 
γυμνασιάρχης Α. Στεργιογλίδης και οι καθηγητές Εμμ. Αγγελίδης, Γ. Ν. Καρατζάς, 
Γ. Σμυρνάκης, Π. Χ. Σίδερις, Φ. Ράμφος και Ν. Μανταφούνης, σε αίτημά τους προς 
τον Ηγεμόνα, διαπίστωναν ότι επαρκώς θεραπεύτηκε η οικονομική καχεξία, χάρις 
στην επιδέξια και φιλοπάτριδα διοίκησή του, και ζητούσαν την άρση των μισθολογι-
κών περικοπών που τους είχαν επιβληθεί προγενέστερα λόγω της οικονομικής δυ-
σπραγίας.54 Ο Γ. Βέροβιτς κατόρθωσε να υπογράψει σύμβαση μεταξύ της Σαμιακής 

44 Ό.π., σ. 431. 
45 Ό.π., σ. 430. 
46 Ό.π., σ. 430-431. 
47 Κ. Πτίνης, Ηγεμόνες..., ό.π., σ. 111-117.
48 Ι. Βακιρτζής, Ιστορία..., ό.π., σ. 431. 
49 Κ. Πτίνης, Ηγεμόνες..., ό.π., σ. 111-117.
50 Ι. Βακιρτζής, Ιστορία..., ό.π., σ. 431-432. 
51 G. Blagojevic, «Συμβολή στη μελέτη...», ό.π., σ. 372.
52 Κ. Πτίνης, Ηγεμόνες..., ό.π., σ. 111-117.
53 G. Blagojevic, «Συμβολή στη μελέτη...», ό.π., σ. 372.
54 ΓΑΚ, Αρχεία Νομού Σάμου, Αρχείο Ηγεμονικού Διοικητικού Γραφείου, Φ. 051, Υποφάκελος 1895, 
Τεκμήριο 144, Ο Γυμνασιάρχης Α. Στεργιογλίδης και οι καθηγητές Εμμανουήλ Αγγελίδης, Γεώργιος 
Ν. Καρατζάς, Γ. Σμυρνάκης, Πυθ. Χ. Σίδερις, Φίλιππος Ράμφος, Ν. Μανταφούνης προς την Α. Υψη-
λότητα τον Σεβ. Ηγεμόνα της Σάμου, Εν Λιμ. Βαθέος τη 16 Οκτωβρίου 1895.
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Ηγεμονίας και της Διεύθυνσης του Δημόσιου Οθωμανικού Χρέους για την εκμίσθω-
ση της δημόσιας αλυκής, με μίσθωμα 1.500 χρυσές λίρες και την εξασφάλιση του 
άλατος της Ηγεμονίας σε οικονομική τιμή.55 Καθώς η δημόσια αλυκή μισθώθηκε 
για 5 έτη απαγορεύτηκε η εισαγωγή και η εξαγωγή άλατος, με πρόβλεψη τριετούς 
φυλάκισης για τους παραβάτες.56 Επίσης, κατασκευάστηκαν δύο δεξαμενές ύδρευ-
σης στην πρωτεύουσα57 Με Ηγεμονικό Διάταγμα (ΗΔ) ορίστηκε οι υποκείμενοι 
σε «εγγυοδοσία» υπάλληλοι (τελώνες, υποτελώνες, δημοτικοί ταμίες, συμβολαι-
ογράφοι, δικηγόροι, γραμματείς δικαστηρίων και κλητήρες) να δίνουν εγγύηση, 
από 5.000 μέχρι 60.000 γρόσια.58 Απαγόρευσε την αλιεία του γόνου59 και διόρισε 
καταμετρητές αιγοπροβάτων σε κάθε δήμο.60 Όπου εμφανίστηκε φυλλοξήρα έγι-
νε υποχρεωτική η φύτευση αμερικανικών κλημάτων, σύμφωνα με τις υποδείξεις 
του αρμόδιου Επόπτη γεωργίας.61 Η πώληση των αμπελουργικών προϊόντων «όσο 
αποκοπή» καταργήθηκε. Υποχρεώθηκαν οι δημόσιοι ζυγιστές να μη ζυγίζουν τα 
προϊόντα χωρίς να γνωρίζουν την τιμή πώλησης. Το μέτρο ήταν ιδιαίτερα αποτε-
λεσματικό και ωφέλιμο για τους παραγωγούς και συνετέλεσε στο να αυξηθεί η 
δημοτικότητα του Ηγεμόνα.62 Εκτός από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους οφειλέ-
τες γεωργούς, θεσπίστηκε το ακατάσχετο της μοναδικής κατοικίας άπορων οφει-
λετών, αξίας μέχρι 2.000 γροσίων.63 Ομοίως, ορίστηκε ακατάσχετος ο θεριστικός 
σίτος, τον οποίο έφερναν οι θεριστές από την Μ. Ασία.64 Με τον Ν. 735/1896 Περί 
επικυρώσεως του εν Καρλοβασίοις Ταμιευτηρίου η «Πρόοδος» ορίστηκαν και οι 
νόμιμοι εκπρόσωποί του, που ήταν υπεύθυνοι για την εκκαθάριση όλων των λο-
γαριασμών και τη διανομή των εισπράξεων.65 Επίσης, κατοχυρώθηκαν νομικά τα 
προαιρετικά λογότυπα στα βιομηχανικά, εμπορικά, γεωργικά και κτηνοτροφικά 
προϊόντα και διαμορφώθηκε το νομικό καθεστώς μεταβίβασής τους. Η προστα-
σία της αποκλειστικής χρήσης του λογότυπου προϋπέθετε την κατάθεσή του στο 
Πρωτοδικείο. Για τους Σάμιους που ασχολούνταν με τη βιομηχανία και το εμπόριο 
στο εξωτερικό η κατάθεση του λογότυπου γινόταν στο Πρωτοδικείο Βαθέος. Η 
προστασία είχε δεκαετή διάρκεια με δυνατότητα παράτασης. Ο πρώτος χρήστης 
ορισμένου λογότυπου, συνεχόμενα για ένα έτος, θεμελίωνε αποκλειστικό δικαί-

55 Ι. Βακιρτζής, Ιστορία..., ό.π., σ. 430. 
56 ΗΔ 63/1895, Περί απαγορεύσεως εισαγωγής άλατος.
57 Κ. Πτίνης, Ηγεμόνες..., ό.π., σ. 111-117· G. Blagojevic, «Συμβολή στη μελέτη...», ό.π., σ. 372.
58 ΗΔ 8/1895, Περί δοτέας εγγυήσεως των δημοσίων και δημοτικών διαχειριστών.
59 G. Blagojevic, «Συμβολή στη μελέτη...», ό.π., σ. 372.
60 ΗΔ 47/1895, Περί διορισμού καταμετρητών αιγοπροβάτων· ΗΔ 52/1895, Περί διορισμού κατα-
μετρητού Αρβανιτών· ΗΔ 52/1895, Περί διορισμού καταμετρητού Αρβανιτών: Ενδεικτικά αναφέ-
ρεται ότι ο Ι. Κ. διορίζεται καταμετρητής των αιγοπροβάτων στον δήμο Αρβανιτών.
61 Ν 740/1896, Περί φυτεύσεως αμερικανικών αμπέλων.
62 Ι. Βακιρτζής, Ιστορία..., ό.π., σ. 431. 
63 Ν. 718/1895, Περί μη εκποιήσεως της τελευταίας κατοικίας των απόρων οφειλετών· ΗΔ 
9/1895, Περί μη εκποιήσεως της τελευταίας κατοικίας των απόρων οφειλετών.
64 Ν. 710/1895, Περί του μη κατάσχεσθαι του θεριστικού σίτου.
65 Ν. 735/1896, Περί επικυρώσεως του εν Καρλοβασίοις Ταμιευτηρίου η «Πρόοδος». 
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ωμα χρήσης του λογότυπου, προκαταβάλλοντας στον Γενικό Ταμία δικαίωμα 50 
γροσίων. Το Πρωτοδικείο, δημοσίευε συνοπτική περιγραφή του βιομηχανικού ή 
εμπορικού είδους και του λογότυπου στην Εφημερίδα της Ηγεμονίας. Η κυριότητα 
των βιομηχανικών και εμπορικών λογότυπων μεταβιβαζόταν μαζί με το δικαίωμα 
εκμετάλλευσης του είδους που προσδιόριζαν.66 Τέλος, με ομόφωνη απόφαση της 
Γενικής των Σαμίων Συνέλευσης, θεσμοθετήθηκε ετήσια χρηματική εισφορά στο 
Οικουμενικό Πατριαρχείο 5.000 γροσίων από το δημόσιο ταμείο.67

Η διοίκηση: Ο Ηγεμόνας δεν έκανε παραχωρήσεις στους πολιτικά και κοινω-
νικοοικονομικά ισχυρούς. Για τον λόγο αυτό προκάλεσε τη δυσφορία τους και συγ-
χρόνως υπήρξε δημοφιλής στον λαό.68 Ο Ν. Κ. Βασιλείου, σε επιστολή του στον 
Ηγεμόνα, δηλώνει πεπεισμένος για την πασίγνωστη προθυμία του για κάθε αγαθό 
και καταγγέλλει ότι «Η θέσις του επόπτου της δημοσίας παιδείας από πολλών ετών 
υπάρχουσα ενταύθα εκρίθη ως αποβλέπουσα μάλλον εις εξοικονόμησιν προσώ-
που και εξυπηρέτησιν φατριαστικών συμφερόντων ή εις πλήρωσιν δημοσίας ανά-
γκης».69 Η φήμη του Γ. Βέροβτς, ως ικανού και αδέκαστου διοικητή, διαφαίνεται και 
στο Ημερολόγιον Σκόκου (1895) που σχολίαζε ότι:

Ο Γεώργιος Βέροβιτς μακράν κεκτημένος διοικητικήν πείραν διέκρινεν 
αμέσως και κατενόησε τα εν Σάμω κακώς έχοντα και ήδη ευστόχως 
ασχολείται περί την ριζικήν αυτών θεραπείαν· αι εργασίαι αυτού προς 
βελτίωσιν απάντων των κλάδων της διοικήσεως, η δι’ εγκυκλίου προκη-
ρυχθείσα από των κομμάτων χειραφεσία των υπαλλήλων καθισταμένων 
μονίμων εν όσω επιτελώσι τα καθήκοντα αυτών, η γενομένη εις αυτούς 
έντονος απαγόρευσις του να αναμιγνύωνται εις τας κομματικάς διαμά-
χας, και η εν γένει μέχρι τούδε διοικητική αυτού πορεία υπισχνούνται εν 
Σάμω τα άριστα των αποτελεσμάτων.70

Στη Σαμιακή Ηγεμονία τα κόμματα δημιουργούσαν πελατειακές σχέσεις. «Η θε-
μελιώδης βάσις των προνομίων έχει διασαλευθεί» ομολογεί ο Γ. Βέροβιτς το 1895, 
«οι εκλογές, ο διορισμός και η παύση υπαλλήλων γίνονται με τη σύμπραξη των αρ-
χηγών των κομμάτων».71 Στις αρχές Οκτωβρίου του 1895, ο Γ. Βέροβιτς συγκάλεσε 
τη Γενική Συνέλευση των Σαμίων και εισηγήθηκε τη βελτίωση της θέσης των υπαλ-
λήλων. Την απομάκρυνσή τους από την ενεργό πολιτική72 και την εκλογική διαμάχη, 

66 Ν. 715/1895, Περί προστασίας εμπορικών, βιομηχανικών κτλ. Σημάτων.
67 Ν. 696/1895, Περί παροχής χρηματικής εισφοράς υπέρ του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
68 Ι. Βακιρτζής, Ιστορία..., ό.π., σ. 429. 
69 ΓΑΚ, Αρχεία Νομού Σάμου, Αρχείο Ηγεμονικού Διοικητικού Γραφείου, Φ. 051, Υποφάκελος 1895, 
Τεκμήριο 162, Νικόλαος Κ. Βασιλείου, Προς τον Ηγεμόνα της Σάμου, Εν Μαυρατζαίοις τη 15 Δεκεμ-
βρίου 1895.
70 χ.σ., «Γεώργιος Βέροβιτς...», ό.π., σ. 241. 
71 Α. Σφοίνη, «Λόγοι των ηγεμόνων στις Γενικές Συνελεύσεις των Σαμίων: στερεότυπα και αναπρο-
σανατολισμοί», στον τόμο Μ. Βουρλιώτης – Α. Σφοίνη (επιμ.), Πρακτικά Συμποσίου, Η Σάμος στα 
νεώτερα χρόνια, 17ος-20ός αιώνας, Αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
20-21 Δεκεμβρίου 1999, Αθήνα 2002: Αδελφότητα Σαμίων Αθηνών, σ. 261-278 (εδώ, σ. 275).
72 Ι. Βακιρτζής, Ιστορία..., ό.π., σ. 431. 
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με το σκεπτικό ότι η ανάμειξή τους στις εκλογές μειώνει το γόητρό τους και επιδρά 
αρνητικά στην ελεύθερη ψήφο των εκλογέων. Αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον και 
είναι παράγοντας παρακώλυσης εκτέλεσης της υπηρεσίας τους. Απαγορεύτηκε 
στους υπαλλήλους, που μισθοδοτούνταν από το δημόσιο ή το μοναστηριακό ταμείο, 
να εκλέγονται πληρεξούσιοι Γενικής Συνέλευσης, βουλευτές, εκλογείς ή να δέχο-
νται δημοτικά αξιώματα και να λαμβάνουν μέρος σε πολιτικούς συνδυασμούς. Η 
παράβαση προέβλεπε ποινή απόλυσης.73 Η νομοθετική αυτή ρύθμιση συμπεριλάμ-
βανε δικαστικούς, συμβολαιογράφους, γραμματείς δικαστηρίων και δικαστικούς 
κλητήρες.74 Τα σχετικά ΗΔ έτυχαν άμεσης εφαρμογής και οι υπάλληλοι εκλογείς 
αντικαταστάθηκαν από αναπληρωτές.75 

Ηγεμονικό Διάταγμα όρισε ότι η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων συντε-
λεί στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους με ζήλο, ακρίβεια και δραστηριότητα 
για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της δημοσίας υπηρεσίας και την ικανοποίηση των 
πολιτών, με την ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων. Όσοι εργάζονταν με ευσυ-
νειδησία και ζήλο θα είχαν την αρμόζουσα προστασία και προαγωγή. Οι αμελείς ή 
όσοι παρέβαιναν το καθήκον τους θα απολύονταν από την υπηρεσία. Για τον σκο-
πό αυτό καταρτίστηκε στο Ηγεμονικό Διοικητικό Γραφείο, βιβλίο καταχώρησης 
της αιτιολογίας απόλυσης κάθε υπαλλήλου, ώστε να μην επαναπροσληφθεί σε 
δημοσία υπηρεσία.76 Τα ΗΔ απολύσεων περιλάμβαναν την αιτιολογία της απόλυσης 
και συχνά συνοδεύονταν από τον διορισμό αντικαταστατών.77 Θεσπίστηκε η 1η Μα-
ΐου ημέρα εορτής και αργίας για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τα δικαστήρια.78 
Νέο ωράριο εργασίας ορίστηκε, χειμερινό (1η Νοεμβρίου – 1η Μαρτίου: 9-11 π.μ. 
και 2-5 μ.μ.) και θερινό (1η Μαρτίου – 1η Νοεμβρίου: 8:30-11:30 π.μ. και 2-5 μ.μ.). Οι 
υπάλληλοι όφειλαν να το τηρούν είτε είχαν εργασία να διεκπεραιώσουν είτε όχι.79 
Επίσης, με ΗΔ ορίστηκε ότι οι υπάλληλοι που εμφανίζονταν ως μάρτυρες ή διά-
δικοι στα δικαστήρια έπρεπε να ζητούν άδεια από τον Ηγεμόνα, μέσω του Εισαγ-

73 ΗΔ 178/4-9-1895, Περί αποκλεισμού των υπαλλήλων από της Γεν. Συνελεύσεως και από αναμί-
ξεως αυτών εις τα εκλογικά εν γένει· Ν. 719/1895, Περί αποκλεισμού των υπαλλήλων από της Γεν. 
Συνελεύσεως και από αναμίξεως αυτών εις τα εκλογικά εν γένει.
74 ΗΔ 193/16-9-1895, Συμπληρωτικόν του υπ’ αριθ. 178 Διατάγματος.
75 ΗΔ 195/18-9-1895, Περί αντικαταστάσεως εκλογέων αντί των υπαλλήλων κωλυομένων πάσης 
εις τα εκλογικά αναμίξεως.
76 ΗΔ 53/28-3-1895, Περί βιβλίου απολυομένων υπαλλήλων· Ι. Βακιρτζής, Ιστορία..., ό.π., σ. 430. 
77 ΗΔ 36/18-2-1895, Περί αντικαταστάσεως διδασκάλου: «Διορίζουμε με τον κανονισμένο μηνιαίο 
μισθό διδάσκαλο Δρακαίων τον Γ. Κ. Β., αντί του τέως τοιούτου Α. Λ., απολυομένου της υπηρεσί-
ας, ένεκεν αμελείας περί την εκτέλεσιν των καθηκόντων»· ΗΔ 219/18-10-1895, Περί απολύσεως 
από της υπηρεσίας: «Απολύομεν της υπηρεσίας ένεκεν ατόπου διαγωγής, μη συναδούσης προς 
την θέσιν υπαλλήλου τον τέως γυμναστήν παρά τω Πυθαγορείω Γυμνασίω Κ. Α.»· ΗΔ 17/1895, Περί 
απολύσεως: ο χωροφύλακας Μ. Τ. απολύεται λόγω ανικανότητας· ΗΔ 38/1895, Περί απολύσεως 
και διορισμού χωροφυλάκων: «Απολύονται ένεκα απειθείας οι χωροφύλακες Κ. Μ., Μ. Τ. και Γ. Β. 
και διορίζονται οι Π. Α. και Θ. Κ.».
78 Ν. 743/1896, Περί εξαιρέσεως της 1ης Μαΐου.
79 ΗΔ 4/1895, Περί εργασίμων ωρών.
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γελέα ή του Ειρηνοδίκη του αρμόδιου δικαστηρίου.80 Θεωρείται ότι η αμερόληπτη 
στάση του Ηγεμόνα παρότρυνε τους υπαλλήλους να εργάζονται προσεκτικά και 
πρόθυμα. Επί των ημερών του οι δημόσιες υπηρεσίες λειτούργησαν εντυπωσιακά 
εύρυθμα.81 

Εκτιμάται, επίσης, ότι διοίκησε με αυστηρότητα82 και ότι ενέπνεε τον φόβο. Η 
τάξη και η ασφάλεια στη Σαμιακή Ηγεμονία υπήρξαν υποδειγματικές. Οργάνωσε 
μυστική υπηρεσία παρακολούθησης όσων πολιτεύονταν και είχαν συναλλαγές με 
τη διοίκηση.83 Ενημερωνόταν για όλα τα ζητήματα και δε δίσταζε να χρησιμοποιεί 
ακόμα και την κατασκοπεία για τον σκοπό αυτό. Υπήρξε δραστήριος και ενεργούσε 
ο ίδιος για όλα τα ζητήματα. Πολλές υποθέσεις που ενέπιπταν στα καθήκοντα της 
αστυνομίας λύνονταν άμεσα με ηγεμονική παρέμβαση.84 Ορίστηκαν άμεσα μέτρα 
διαχείρισης κρούσματος διφθερίτιδος για την πρόληψη της μετάδοσης.85 Ηγεμο-
νικά Διατάγματα μαρτυρούν 25 απονομές χάριτος σε φυλακισμένους, 1 μετρια-
σμό ποινής κρατουμένης, 1 ανάκληση απονομής χάριτος86 και 3 αποκαταστάσεις 
πολιτικών δικαιωμάτων.87 Επίσης, ορίστηκαν νέα καταστήματα φυλακών, ανδρών 
και γυναικών, στον Μαραθόκαμπο88 και νέα έδρα του Ειρηνοδικείου και του Συμ-
βολαιογραφείου Μαραθοκάμπου.89 

Η παιδεία και ο πολιτισμός: Ο Γ. Βέροβιτς ίδρυσε Αρχαιολογικό Μουσείο90 
με πρωτοβουλία του Γυμνασιάρχη Αριστομένους Στεργιογλίδου.91 Εγκαινιάστηκε 
κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Σαμίων, τον Οκτώβριο του 1895.92 
Συστάθηκε Επιτροπή από τους Θ. Σοφούλη, Α. Μανταφούνη Επιθεωρητή της γε-
ωργίας και των δασών και Σ. Βαφειάδη Επόπτη της δημόσιας εκπαίδευσης, με 

80 ΗΔ 40/7-3-1895, Περί αιτήσεως αδειών δι’  υπαλλήλοις.
81 Ι. Βακιρτζής, Ιστορία..., ό.π., σ. 430. 
82 Χ. Σ., «Νησιά του Ανατολικού και Βόρειου Αιγαίου», ΙΕΕ, τ. ΙΔ΄, Αθήνα 1977: Εκδοτική Αθηνών, σ. 
378-379. 
83 Κ. Πτίνης, Ηγεμόνες..., ό.π., σ. 111-117.
84 Ι. Βακιρτζής, Ιστορία..., ό.π., σ. 429. 
85 ΗΔ 43/1895, Περί λήψεως μέτρων κατά της διφθερίτιδος· Ν. 716/1895, Περί ληπτέων μέτρων 
κατά της διφθερίτιδος. 
86 ΗΔ 18/1895, Περί απονομής χάριτος εις διαφόρους· ΗΔ 20/1895, Περί ανακλήσεως απονομής 
χάριτος εις τον Ιω. Γ. Βαλαγκούτην· ΗΔ 28/1895, Περί απονομής χάριτος εις Μανουήλ Γ. Μοσχονά·  
ΗΔ 51/1895, Περί απονομής χάριτος εις διαφόρους· ΗΔ 54/1895, Περί απονομής χαρίτων εις δια-
φόρους· ΗΔ 57/1895, Περί απονομής χάριτος εις Ανδρέα Κατσιμπάνην· ΗΔ 58/1895, Περί απονο-
μής χάριτος και μετριάσεως ποινής.
87 ΗΔ 16/1895, Περί αποκαταστάσεως εις πολιτικά δικαιώματα. 
88 ΗΔ 10/1895, Περί καταστήματος φυλακών Μαραθοκάμπου.
89 ΗΔ 11/1895, Περί ορισμού έδρας Ειρηνοδικείου Μαραθοκάμπου.
90 G. Blagojevic, «Συμβολή στη μελέτη...», ό.π., σ. 372· Κ. Πτίνης, Ηγεμόνες..., ό.π., σ. 111-117.
91 I. Βακιρτζής, Ιστορία..., ό.π., σ. 431. 
92 Ε. Κατσικογιάννη, «Ο θεσμός της βιβλιοθήκης στη Σάμο στις αρχές του 20ού αιώνα», στον τόμο 
Χ. Λάνδρος – Β. Δημητριάδης (επιμ.), Από την αυτονομία στο εθνικό κράτος, η ενσωμάτωση της 
Σάμου στην Ελλάδα, Πρακτικά Συνεδρίου, Σάμος 2-4 Νοεμβρίου 2012, Σάμος 2014: ΓΑΚ, Αρχεία 
Νομού Σάμου, σ. 391-414 (εδώ, σ. 404).
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σκοπό την περισυλλογή των διεσπαρμένων μνημείων της Αρχαιότητας και του 
Μεσαίωνα και όσων βρίσκονταν στην κατοχή ιδιωτών, για τη σύσταση αρχαιο-
λογικού μουσείου.93 Στη συνέχεια, ο γυμνασιάρχης Αριστομένης Στεργιογλίδης 
αντικατάστησε στην Επιτροπή τον Θ. Σοφούλη, που έφυγε στην αλλοδαπή.94 Ο Α. 
Στεργιογλίδης διαπίστωνε, ως γυμνασιάρχης και ως επόπτης της εκπαίδευσης, 
ότι από την άφιξή του ο Γ. Βέροβιτς επέδειξε ένθεο ζήλο για να προάγει την 
Ηγεμονία, τη μόρφωση και την ευημερία του λαού. Μεταξύ των ελλείψεων που 
θεράπευσε ήταν και η απουσία μουσείου.95

Ιδιαίτερη ήταν η μέριμνα για το Δημόσιο Ηγεμονικό Τυπογραφείο. Με ΗΔ αυ-
ξήθηκε ο μισθός του προσωπικού, του διευθυντή και των πέντε υπαλλήλων96 και 
έγιναν αλλαγές στον Κανονισμό του.97 Θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα δωρεάν 
εκτύπωσης στο Τυπογραφείο σπουδαίων έργων, πρωτότυπων ή μεταφρασμένων, 
σχετικών με την εθνική ή εκκλησιαστική ιστορία, μετά από έγκριση της Διοίκησης, 
με τον όρο τα μισά αντίτυπα να δίνονται ως αμοιβή στον συγγραφέα ή μεταφρα-
στή και τα υπόλοιπα να παραμένουν στο Δημόσιο ως αποζημίωση.98 

Ο Γ. Βέροβιτς εξέδωσε ΗΔ για τις ακόλουθες συσσωματώσεις: τη σύσταση 
του αγαθοεργού σωματείου Άγιοι Ανάργυροι,99 με φιλανθρωπικό χαρακτήρα,100 
την ίδρυση της Αγαθοεργού Αδελφότητας Μεταμόρφωση,101 τον διορισμό του 
προεδρείου της102 και την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.103 Την ίδρυση και το 
Καταστατικό του Κυνηγετικού Ομίλου Άρτεμις104 και της Αγαθοεργού Αδελφότη-
τος Άγιος Τρύφων και τον διορισμό αντιπροσώπου της διοίκησης που θα ήλεγχε 
κάθε πράξη του σωματείου.105 Την έγκριση της ίδρυσης και του Κανονισμού του 

93 ΗΔ 24/1895, Περί συστάσεως Επιτροπείας.
94 ΗΔ 37/1895, Περί αντικαταστάσεως μέλους της Επιτροπείας Αρχαιοτήτων.
95 ΓΑΚ, Αρχεία Νομού Σάμου, Αρχείο Ηγεμονικού Διοικητικού Γραφείου, Φ. 051, Υποφάκελος 1895, 
Τεκμήριο 147, Υπόμνημα του Επόπτου της εν Σάμω δημοσίας εκπαιδεύσεως του Γυμνασιάρχου του 
Πυθ. Γυμνασίου περί βελτιώσεως του εν Σάμω εκπαιδευτικού κλάδου, Α. Στεργιογλίδη προς την Α. 
Υψηλότητα τον Σεβ. Ηγεμόνα της Σάμου, Εν Λιμ. Βαθέος τη 22 Οκτωβρίου 1895.
96 ΗΔ 46/1895, Περί διορισμού εργάτου Τυπογραφείου Δ. Τριανταφύλλου και αυξήσεως της μι-
σθοδοσίας του προσωπικού του Τυπογραφείου. 
97 Ν. 782/1896, Περί κανονισμού του Ηγεμονικού Τυπογραφείου· ΗΔ 207/1893, Περί κανονισμού 
του Ηγεμονικού Τυπογραφείου.
98 Ν. 775/1896, Περί εκτυπώσεως έργων πρωτοτύπων ή μεταφραζομένων εν τω Ηγεμ. Τυπο-
γραφείω.
99 ΗΔ 34/11-2-1895, Περί εγκρίσεως του αγαθοεργού Συνδέσμου «Άγιοι Ανάργυροι».
100 Ν. 772/1896, Περί επικυρώσεως των υπ’ αριθμ. 34, 218 και 223 Διαταγμάτων.
101 ΗΔ 187/9-9-1895, Περί επικυρώσεως Καταστατικού αδελφότητος· ΗΔ 218/17-10-1895, Περί 
ιδρύσεως φιλανθρωπικής αδελφότητος.
102 ΗΔ 223/2-11-1895, Περί διορισμού Προεδρείου Αδελφότητος Μεταμόρωσις.
103 ΗΔ 242/5-12-1895, Περί εκλογής του Διοικ. Συμβουλίου της εν Τηγανίω Αδελφότητος Μετα-
μόρφωσις.
104 ΗΔ 241/2-12-1895, Περί ιδρύσεως του Κυνηγετικού Ομίλου Άρτεμις.
105 ΗΔ 57/5-4-1896, [Αγαθοεργός Αδελφότητα “Άγιος Τρύφων”»].



Πρόσωπα και θεσμοί στον 18ο και στον 19ο αιώνα454 |

Γυμναστικού Ομίλου106 και της αδελφότητας Άγιος Σπυρίδων στους Μυτιληνιούς 
Σάμου.107 Τροποποίησε το Καταστατικό της Φιλαρμονικής Εταιρείας Σάμου που 
επικυρώθηκε το 1890. Την Εταιρία θα διοικούσε πενταμελές συμβούλιο από έναν 
πρόεδρο και τέσσερις συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος θα εκλέγο-
νταν από τα μέλη της Εταιρίας. Οι σύμβουλοι θα διορίζονταν δύο από τον Ηγεμό-
να και δύο από το Δημοτικό Συμβούλιο Λ. Βαθέος. Για να παιανίζει σε δημόσιους 
χώρους η μπάντα της Φιλαρμονικής, ο πρόεδρός της όφειλε να συνεννοηθεί με 
τον Δήμαρχο Λ. Βαθέος για τα μουσικά κομμάτια.108 Τον Ιανουάριο του 1896, με 
ΗΔ διορίστηκαν οι εκλεγμένοι, πρόεδρος και αντιπρόεδρος, της Φιλαρμονικής 
Εταιρίας.109 Επίσης, το ΗΔ 120/1895, ενέκρινε την αίτηση για την ίδρυση και τον 
κανονισμό του Μουσικού Συλλόγου Φιλαρμονικής Εταιρίας στο Καρλόβασι υπό 
την επωνυμία Κλεάνθης ο Σάμιος και υπό την προστασία του Ηγεμόνα.110 Το ΗΔ 
144/1895 επικύρωσε τον Κανονισμό Μουσικής Σχολής, που υπέβαλε η Φιλαρμο-
νική Εταιρία των Καρλοβασίων.111

Ο Γ. Βέροβιτς ανέθεσε την εποπτεία της εκπαίδευσης στον γυμνασιάρχη Α. 
Στεργιογλίδη, καθώς ο τέως Επόπτης Σέργιος Βαφειάδης διορίστηκε διευθυντής 
της Πορφυριάδας Σχολής.112 Θεσμοθετήθηκε επιτροπή, με πρόεδρο τον Επόπτη 
της Δημόσιας Εκπαίδευσης, για να συσκεφτεί για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις 
στο διδακτικό προσωπικό για το σχολικό έτος 1895-1896 και να υποβάλει έκθε-
ση στον Ηγεμόνα.113 Καθώς αναμενόταν μεταρρυθμίσεις «επί τη βάσει εξετάσεων 
των διδασκάλων», οι προσλήψεις, για το σχολικό έτος 1895-1896, στόχευσαν μόνο 
στην κάλυψη των κενών θέσεων για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των 
σχολείων.114 Τον Φεβρουάριο του 1896, διορίστηκε επιτροπή για να εξετάσει την 
κατάσταση του Πυθαγορείου και τη διαγωγή των μαθητών και των καθηγητών και 
να υποβάλει έκθεση στον Ηγεμόνα.115 Σύμφωνα με τον νόμο, διορίζονταν με ΗΔ οι 
σχολικές εφορείες116 και οι εξεταστικές επιτροπές των μαθητών.117 

Ο ηγεμόνας Γ. Βέροβιτς, σύμφωνα με τον νόμο, επικύρωσε το Αναλυτικό Πρό-
γραμμα των Δημοτικών Σχολείων της Ηγεμονίας του 1895.118 Μέσα στο κλίμα αναβί-

106 ΗΔ 109/17-5-1896, Περί αναγνωρίσεως Γυμναστικού Ομίλου.
107 ΗΔ 110/17 Μαΐου 1896, Περί αναγνωρίσεως της εν Μυτιληνοίς αδελφότητος Άγιος Σπυρίδων.
108 ΗΔ 8/1896, Περί τροποποιήσεως άρθρου του Καταστατικού της Φιλαρμονικής Εταιρείας Σάμου.
109 ΗΔ 19/25-1-1896, Περί διορισμού προέδρου και μελών Συμβουλίου Φιλαρμονικής Εταιρίας. 
110 ΗΔ 120/25-5-1895, Περί εγκρίσεως καταστατικού Μουσικού Συλλόγου ή Φιλαρμονικής Εταιρίας.
111 ΗΔ 144/24-6-1895, Περί εγκρίσεως κανονισμού μουσικής σχολής.
112 ΗΔ 159/27-7-1895, Περί διορισμού καθηγητού· ΗΔ 235/2-12-1895, Περί επιμισθίου και επιχο-
ρηγήσεως.
113 ΗΔ 175/4-9-1895, Περί διορισμού Επιτροπείας.
114 ΗΔ 196/18-9-1895, Περί διορισμού διδασκάλων.
115 ΗΔ 26/12-2-1896, Περί διορισμού Επιτροπείας.
116 ΗΔ 97/9-5-1896, Περί διορισμού Εφορείας Γυμνασίου.
117 Ν 727/1895, Περί διορισμού εξεταστικών επιτροπών.
118 Χ. Λάνδρος, Έντυπα φυλλάδια του Ιστορικού Αρχείου Σάμου. Σαμιακές Μελέτες, τόμος πρώτος 
1993-1994, Αθήνα 1994: Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου», σ. 193-222 (εδώ, σ. 211).
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ωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα τον Απρίλιο 
του 1896,119 ο γυμνασιάρχης χαρακτήρισε επείγουσα ανάγκη την ίδρυση Γυμναστη-
ρίου στο Πυθαγόρειο Γυμνάσιο. Επίσης, την εισαγωγή των τεχνικών μαθημάτων, 
ιχνογραφίας και φωνητικής μουσικής, αρχικά στα σχολεία της πρωτεύουσας. Ο 
Ηγεμόνας συναινώντας συνέστησε στη Βουλή: 

Ο κ. Γυμνασιάρχης ανέφερεν Ημίν ότι ανάγκη επείγουσα αποβαίνει η 
εν τω Πυθαγορείω Γυμνασίω ίδρυσις Γυμναστικής και η εισαγωγή το 
πρώτον εν τοις σχολείοις της πρωτευούσης των τεχνικών μαθημάτων 
ιχνογραφίας και φωνητικής μουσικής, τούτων δι’ ευλόγων δαπανών συ-
ντελουμένων. Όθεν κρίνοντες και Ημείς συντελεστικήν την πρότασιν τω Κ. 
Γυμνασιάρχω εις την μόρφωσιν της νεολαίας, συνιστώμεν την πραγματο-
ποίησιν ταύτης τη Εντίμω Βουλή.120 

Ο γυμνασιάρχης, τον Οκτώβριο του 1895, στα έργα του Γ. Βέροβιτς, απαριθ-
μεί και την ίδρυση Γυμναστηρίου τελειότατου, που θα μπορούσε να παραβλη-
θεί με τα άριστα της Ευρώπης. Απευθυνόμενος στον Ηγεμόνα διαπίστωνε ότι 
η ίδρυση του Αρχαιολογικού Μουσείου και του Γυμναστηρίου αρκούσαν για «να 
κλείσωσι την Υμετέραν Ηγεμονίαν και εγχαράξωσι το όνομα Υμών εν ταις καρ-
δίαις του Σαμιακού λαού ανεξιτήλοις γράμμασι».121 Στο έργο του Ηγεμόνα απα-
ριθμούσε και τη συμπλήρωση του προσωπικού του γυμνασίου, την εισαγωγή της 
Τουρκικής στο γυμνάσιο και την εισαγωγή του γεωργικού μαθήματος στις τρεις 
ανώτερες τάξεις των αστικών σχολών, κατά το εγχειρίδιο των δημοτικών σχολεί-
ων στους γεωργικούς δήμους της Γαλλίας.122 Επίσης, σε συνεδρίαση της Βουλής 
των Σαμίων με τον ηγεμόνα Γ. Βέροβιτς, εγκρίθηκε η αναφορά του Δ. Δημητρέλια 
για την εισαγωγή του Ν. Ι. Αυγουστίνου στη Γεωργική Σχολή Αθηνών, με δαπάνη 
του κληροδοτήματος Μ. Τσακιρογλίδου και με την εγγύηση του Δ. Δημητρέλια.123

Τα διδακτικά βιβλία της κατώτατης εκπαίδευσης ορίστηκε να παραμείνουν τα 
ίδια για δύο έτη.124 Δόθηκε τρίμηνη προθεσμία για όσους ήθελαν να προτείνουν στο 
Ηγεμονικό Γραφείο τα προς χρήση των δημοτικών σχολείων διδακτικά βιβλία, ορί-
ζοντας συγχρόνως και τις τιμές τους. Συστάθηκε ειδική επιτροπή, με πρόεδρο τον 
Α. Στεργιογλίδη και μέλη τους Κ. Γεωργιάδη, Π. Σίδερι, Χ. Δαγιάντα, Δ. Γεωργίου, 
Ι. Λυγίζου και Δ. Κοκκώνη, για να εξετάσει τα υποβληθέντα βιβλία και να εγκρίνει 

119 Ι. Πικρός, «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1896», ΙΕΈ, τ. ΙΔ΄, Αθήνα 1977: Εκδοτική Αθηνών, σ. 93.
120 ΓΑΚ, Αρχεία Νομού Σάμου, Αρχείο Ηγεμονικού Διοικητικού Γραφείου, Φ. 051, Υποφάκελος 1895, 
Τεκμήριο 005, Ο Γεώργιος Βέροβιτς Ηγεμών της Σάμου, Τη Εντίμω Βουλή, Αριθ. Πρωτ. 557, Εν Λιμ. 
Βαθέος τη 2 Φεβρουαρίου 1895.
121 ΓΑΚ, Αρχεία Νομού Σάμου, Αρχείο Ηγεμονικού Διοικητικού Γραφείου, Φ. 051, Υποφάκελος 1895, 
Τεκμήριο 147, Υπόμνημα του Επόπτου της εν Σάμω δημοσίας εκπαιδεύσεως του Γυμνασιάρχου του 
Πυθ. Γυμνασίου περί βελτιώσεως του εν Σάμω εκπαιδευτικού κλάδου, Α. Στεργιογλίδη προς την Α. 
Υψηλότητα τον Σεβ. Ηγεμόνα της Σάμου, Εν Λιμ. Βαθέος τη 22 Οκτωβρίου 1895.
122 Ό.π., Φ. 051, Υποφάκελος 1895, Τεκμήριο 147, Εν Λιμ. Βαθέος τη 22 Οκτωβρίου 1895.
123 ΓΑΚ, Αρχεία Νομού Σάμου, Συλλογές, Αρχείον Βουλής, Πρακτικά Συνεδριών της Βουλής μετά 
του Ηγεμόνος Βέροβιτζ (1895), Φάκελος 001, Συνεδρία 33η, 7 Ιουλίου 1895, Απόφαση 10η, σ. 70-72.
124 ΗΔ 27/15-2-1896, Περί διδακτικών βιβλίων· Ν. 777/1896, Περί διδακτικών βιβλίων.
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τα εισακτέα για δύο έτη στα δημοτικά σχολεία, ορίζοντας συγχρόνως και τις τιμές 
τους.125 Το Δημόσιο θα προμηθευόταν τα διδακτικά βιβλία μέσω της Βουλής και θα 
τα μεταπουλούσε μέσω των διδασκάλων, σύμφωνα με την αρχική αξία κατά την 
αγορά τους.126 Επειδή όμως η διάθεση των βιβλίων μέσω της Βουλής ήταν δυσχε-
ρής, επιτράπηκε η πώληση των βιβλίων να ανατεθεί στους τοπικούς βιβλιοπώλες. 
Εκείνοι θα κατέβαλαν την αξία των βιβλίων, που είχε καταβληθεί από το Δημόσιο, 
και θα τα πουλούσαν με κέρδος 10% επί της τιμής αγοράς των βιβλίων από το Δη-
μόσιο.127 Για τους μαθητές του Πυθαγορείου, είτε ήταν ημεδαποί είτε αλλοδαποί, 
ορίστηκε δικαίωμα εγγραφής ένα αργυρό μετζίτι.128

Άκαρπες παρέμειναν οι προσπάθειες των Ιεραποστόλων της Αφρικής της 
Λυών, που έφθασαν στη Ηγεμονία το 1886,129 για να λάβουν άδεια λειτουργίας 
σχολείου. Από το 1890, παρέδιδαν μαθήματα γαλλικών130 και το 1891, ζήτησαν 
για πρώτη φορά άδεια να ιδρύσουν ένα μικρό κολέγιο.131 Δεν έλαβαν άδεια επί 
των ηγεμόνων Αλέξανδρου Καραθεοδωρή (1885-1894) και Γεωργίου Βέροβιτς 
(1894-1896). Ο Ηγεμόνας Στέφανος Μουσούρος (1896-1899) έδωσε την επίσημη 
άδεια λειτουργίας132 και από το 1898 το αρρεναγωγείο λειτούργησε επίσημα.133

Επίλογος
Στη Σαμιακή Ηγεμονία, όπου ο πληθυσμός ήταν ελληνικός, η επιλογή του 

«Εθνικά Άλλου» Γεώργιου Βέροβιτς προκάλεσε αρχικά αρνητικές αντιδράσεις. 
Αυτές εξαλείφθηκαν, καθώς η διοίκησή του δεν ήρθε σε αντίθεση με τα προνό-
μια της Ηγεμονίας και ενθάρρυνε τον ολοένα αυξανόμενο ελληνικό εθνισμό στα 
τέλη του 19ου αι. Συνεκτικά λειτούργησε και η προσκόλληση του Ηγεμόνα στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία. Όρισε ετήσια χορηγία προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
και δε χορήγησε επίσημη άδεια ίδρυσης ρωμαιοκαθολικού σχολείου. 

Η δεκαοκτάμηνη ηγεμονία του Γ. Βέροβιτς είναι άξια μνείας για την εντυπωσι-
ακή διοικητική αποτελεσματικότητα και το πολυσχιδές έργο. Επέλυσε το μείζον 

125 ΗΔ 27/15-2-1896, Περί διδακτικών βιβλίων.
126 Ν. 692/1895, Περί προμηθείας των διδακτικών βιβλίων.
127 ΗΔ 198/19-9-1895, Περί πωλήσεως διδακτικών βιβλίων.
128 Ν. 724/1895, Περί πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής εις το Γυμνάσιο.
129 Αρχείο των Ιεραποστόλων της Καθολικής Αποστολής (Société des Missions africaines de 
Lyon): Le Père Augustin Planque, sma au cardinal préfet de la Propagande à propos de l’ origine 
de Samos, Lyon, le 5 mars 1898. 
130 Σ. Γαούτσης, Η Γαλλική Σχολή των Καλογραιών του Αγίου Ιωσήφ στη Σάμο, Τα ημερολόγια της 
προσφυγιάς και του πολέμου, Αθήνα 2001: Arcudius, σ. 16-17.
131 χ.σ., «Informations diverses», Les Missions Catholiques, Bulletin Hebdomadaire Illustré de l’ 
Oeuvre de la Propagation de la Foi, vol. 23 (Janvier-Décembre 1891), Lyon: Bureaux des Missions 
Catholiques, σ. 207. 
132 Κ. Πτίνης, Ηγεμόνες..., ό.π.
133 Αρχείο των Ιεραποστόλων της Καθολικής Αποστολής (Société des Missions africaines de Lyon): 
Le Père Augustin Planque, sma au cardinal préfet de la Propagande à propos de l’ origine de Samos, 
Lyon, le 5 mars 1898. 
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δημοσιονομικό ζήτημα και μετέτρεψε το δημόσιο ταμείο σε πλεονασματικό. Μί-
σθωσε τη δημόσια αλυκή και εξασφάλισε αλάτι σε προσιτή τιμή στην Ηγεμονία. 
Μερίμνησε για την αλιεία, την κτηνοτροφία και τη γεωργία. Κατοχύρωσε τους 
εμπορικούς, βιομηχανικούς και γεωργικούς λογότυπους. Υιοθέτησε ευεργετικά 
μέτρα για τους οικονομικά ασθενέστερους, όπως το ακατάσχετο της πρώτης 
κατοικίας. Απομάκρυνε την επιρροή των κομμάτων από τη δημόσια διοίκηση 
και άμβλυνε τα κομματικά πάθη. Ενίσχυσε τη μονιμότητα των υπαλλήλων και 
την αξιολόγηση και επέτυχε την εύρυθμη λειτουργία των διοικητικών κλάδων. 
Έλαβε μέτρα για την ασφάλεια και υπήρξε γενναιόδωρος στην απονομή χάρι-
τος σε κρατουμένους. Αναβάθμισε το Ηγεμονικό Τυπογραφείο και ενθάρρυνε 
την παραγωγή βιβλίων, με εθνικό και εκκλησιαστικό χαρακτήρα, με τη δωρεάν 
παροχή των υπηρεσιών του τυπογραφείου. Ίδρυσε αρχαιολογικό μουσείο. Στο 
Πυθαγόρειο Γυμνάσιο κατάρτισε άριστο γυμναστήριο. Στόχευσε στην αναβάθμι-
ση της κατάρτισης του διδακτικού προσωπικού και στον εμπλουτισμό του αναλυ-
τικού προγράμματος με έμφαση στη γεωργία. Εξασφάλισε σχολικά εγχειρίδια σε 
προσιτές τιμές. Επίσης, ενέκρινε την ίδρυση, υπό την ηγεμονική προστασία, του 
Μουσικού Συλλόγου της Φιλαρμονικής Εταιρίας Κλεάνθης ο Σάμιος στο Καρλό-
βασι και της Μουσικής Σχολής του.





Συνέδριο  
των Νεοελληνιστών 

των Βαλκανικών Χωρών

Ελληνικές κοινότητες  
στα Βαλκάνια (19ος-20ός αι.)



Ελληνικές κοινωνικές συσσωματώσεις  
της Φιλιππούπολης με φιλεκπαιδευτικό χαρακτήρα

Αλεξία Ορφανού
Δρ. Παιδαγωγικής, Ε.ΔΙ.Π. 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μαρία Καραβασίλη
MSc Δρ. Βιβλιοθηκονόμος, Φιλόλογος 

 Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.

A B S T R A C T
This research focuses on Plovdiv (Philippoupolis) and its region, where re-
markable Greek Orthodox communities developed. Greek-speaking edu-
cational associations were studied, which aimed at the dissemination and 
development of Greek education in the area. They operated in a network, 
which included educational associations, based in Plovdiv and its region, 
and Istanbul. These associations were examined in terms of their attitudes 
towards non-members of the Greek Orthodox communities, in a period of 
development of nationalism, from the second half of the 19th century until 
the expulsion from Bulgaria of the Greek clergy, in 1914.

Η Φιλιππούπολη και η περιοχή της
Τον 18ο αι., η Φιλιππούπολη δέχτηκε αθρόα εισροή χριστιανικών πληθυσμών: 

ελληνόφωνων, κυρίως από τη Μακεδονία και τη Μοσχόπολη, και βουλγαροφώ-
νων, κυρίως από την Κοπρίβστιτσα και το Κάρλοβο.1 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η 
μετατόπιση της οικογένειας Τσαλίκοφ από την Κοπρίβστιτσα στη Φιλιππούπολη 
οφείλεται στην καταστροφή της πόλης από συμμορίες Κιρτζαλήδων.2 Οι χριστια-
νοί στη Φιλιππούπολη διαβίωναν αναμεμειγμένοι με μέλη άλλων θρησκευτικών 
ομάδων. Η πληθυσμιακή ενοποίηση βασίστηκε κυρίως: α) στη θέσπιση οθωμα-
νικών διοικητικών αξιωμάτων (σεχίρ και βαρούς κεχαγιά) με μεσολαβητικό ρόλο 
μεταξύ των οθωμανικών αρχών και των μη μουσουλμάνων. Και β) στη γεωγρα-
φική και διοικητική διαίρεση σε αυτοδιαχειριζόμενους από τους κατοίκους μαχα-
λέδες, διοικούμενους από τους μαχαλελήδες.3 Περί το 1850, στη Φιλιππούπολη 
κατοικούσαν μουσουλμάνοι Αθίγγανοι, Αρμένιοι, Παυλικιανοί (Μανιχαίοι), Εβραί-

1 Μ. Αποστολίδης, «Η Φιλιππούπολη επί Τουρκοκρατίας τον 18ον αιώνα», Αρχείο Θρακικού και Λαο-
γραφικού Θησαυρού 12 (1945-45), σ. 7-8. 
2 Α. Lyberatos, “Men of the sultan: the beğlik sheep tax collection system and the rise of a Bulgarian 
national bourgeoisie in nineteenth-century Plovdiv”, Turkish Historical Review 1 (2010), σ. 60.
3 Μ. Τσικαλουδάκη, «Μορφές διοίκησης και διαχείρισης του αστικού χώρου στην Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία, Το παράδειγμα της Χριστιανικής Κοινότητας της Φιλιππούπολης (18ος-Αρχές 19ου αι.)», 
Μνήμων 22 (2002), σ. 9-30. 
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οι, Τούρκοι, Έλληνες και Βούλγαροι. Στην Ακρόπολη διέμεναν λίγοι Οθωμανοί 
και κυρίως εύποροι ελληνόφωνοι και βουλγαρόφωνοι.4 Η πληθυσμιακή σύσταση 
της Φιλιππούπολης αποτυπώνεται και στην εκπαίδευση. Το 1871, αναφέρονται: 
έξι ελληνικές μεγάλες σχολές (Κεντρική Ελληνική Σχολή, Κεντρικό Παρθενα-
γωγείο, κατώτερο παρθεναγωγείο και τρία αλληλοδιδακτικά) και πολλές μικρές 
ιδιωτικές σχολές ιερέων. Έξι βουλγαρικές σχολές (Κεντρική Σχολή, τέσσερα αλ-
ληλοδιδακτικά και ένα παρθεναγωγείο). Πολλά ιδιωτικά τουρκικά σχολεία και 
ένα οθωμανικό αυτοκρατορικό. Ένα αρμενικό, ένα εβραϊκό και ένα μεικτό σχο-
λείο των Παυλικιανών.5 Στην περιφέρεια της Φιλιππούπολης υπήρχε διασκορ-
πισμένος ελληνόφωνος πληθυσμός. Τα έτη 1872-1874, αναφέρονται ελληνικά 
σχολεία στους οικισμούς: Στενήμαχο, Βοδενά, Κούκλαινα, Παζαρτζίκι, Περιστε-
ρά, Χάσκοΐ και ιερατική σχολή στη Μονή Αγίας Τριάδος στο Βάτσκοβο.6 Η οικο-
νομική ευρωστία της Φιλιππούπολης, μεταξύ 18ου και 19ου αι., οφειλόταν κυρίως 
στη συντεχνία των αμπατζήδων.7 Η συντεχνία αυτή αποτέλεσε πόλο έλξης για 
τους τεχνίτες και τους μαθητευόμενους των αγροτικών περιοχών, κυρίως κατά 
την περίοδο των ληστρικών επιδρομών από τους Κιρτζαλήδες.8 Η εμπορική τους 
δραστηριότητα έφτανε ως και την Καλκούτα της Ινδίας. Καθώς οι ισχυρότερες 
συντεχνίες (αμπατζήδες, γουναράδες, καυταντζήδες) συναγωνίστηκαν την τοπι-
κή αριστοκρατία, απέκτησαν δικαίωμα εκλογής στη διοίκηση των Ορθοδόξων, 
στη δημογεροντία.9 Η αξίωσή τους, το εκκλησιαστικό δικαστήριο, επί μητροπο-
λίτη Ιωαννικίου του Βυζαντίου (1809-1816), να αποτελείται αποκλειστικά από 
μέλη των συντεχνιών, απορρίφτηκε από τον μητροπολίτη και τους προκρίτους. 
Ακολούθησαν αναταραχές και η αντικατάσταση του μητροπολίτη.10

4 Μ. Αποστολίδης, «Τα ύστατα της Φιλιππουπόλεως επί Τουρκοκρατίας», Αρχείον Θρακικού και Λα-
ογραφικού Θησαυρού 13 (1946-47), σ. 12-23.
5 Π. Γεωργαντζή, Προξενικά Αρχεία Θράκης, τ. Α΄. Πρεσβεία Κ-πόλεως, Προξενείον Αδριανουπό-
λεως, Υποπροξενεία Φιλιππουπόλεως και Ξάνθης, Ξάνθη 1998: Έκδοση Στέγη Γραμμάτων και Κα-
λών Τεχνών, Δήμου Ξάνθης, σ. 374 και σ. 384-389: Έκθεσις περί των εν Φιλιππουπόλει Ελληνικών 
Σχολείων.
6 Ό.π., σ. 393-394: Υποπροξενείον της Ελλάδος εν Φιλιππουπόλει Προς το επί των Εξωτερικών 
σεβαστόν Υπουργείον, Εν Φιλιππουπόλει τη 16η Φεβρουαρίου 1872· Επετηρίς του Θρακικού Φι-
λεκπαιδευτικού Συλλόγου, Έτος Β, 1873-1874, Εν Κωνσταντινουπόλει 1874: Τύποις Βουτυρά και 
Σ/ας, σ. 136-137.
7 Αμπάς (aba): Χοντρό μάλλινο ύφασμα, παρόμοιο με τσόχα. Αμπατζής: αυτός που έραβε ενδύματα 
από αμπά ή εμπορευόταν τον αμπά. 
8 A. Lyberatos, “From Stratum Culture to National Culture Integration Processes and National 
Resignification in 19th century Plovdiv”, Balkanologie 13:1,2 (2011), σ. 3.
9 Ό.π., σ. 3· Μ. Αποστολίδης, «Τα αρχεία του εν Φιλιππουπόλει εσναφίου των αμπατζήδων», Αρχείο 
Θρακικού και Λαογραφικού Θησαυρού 3 (1939), σ. 183.
10 Μ. Αποστολίδης, «Ο από Σηλυβρίας Φιλιππουπόλεως Παΐσιος», Θρακικά 3 (1932), σ. 17-35· Θ. 
Καραηλίας, Η Ιερά Μητρόπολη Πλόβδιβ (Βουλγαρίας). Ιστορική εξέλιξη. Σημερινή κατάσταση, Δι-
πλωματική Εργασία, Θεσσαλονίκη 2012: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Ποι-
μαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας – Ειδίκευση στην Εκκλησιαστική Ιστορία των Σλαβικών Εκκλη-
σιών, σ. 147.
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Η επιρροή της ελληνίζουσας τάξης ήταν έντονη μέχρι το 1830, καθώς ελλη-
νόφωνοι και βουλγαρόφωνοι δικτυώνονταν στενά μέσα από ένα πλέγμα εμπορι-
κών σχέσεων και επιγαμιών.11 Οι ελληνόφωνοι κατείχαν τα πρωτεία στο εμπόριο 
και η ελληνική γλώσσα αποτέλεσε τη lingua franca της εποχής, απαραίτητη για 
τις οικονομικές και εμπορικές δοσοληψίες.12 Σταδιακά στην Ορθόδοξη Κοινότητα 
Φιλιππούπολης, εμφανίστηκαν δύο αντίπαλα «κόμματα»: α) το βουλγαρόφωνο, 
που εκπροσωπήθηκε από την οικογένεια των Τσαλίκοφ, μπεγλικτσήδες13 των 
κεντρικών Βαλκανίων που απέκτησαν οικονομική δύναμη και ανέπτυξαν μεγάλο 
δίκτυο σχέσεων με βουλγαρόφωνους πληθυσμούς της επαρχίας. Ηγεμόνευσαν 
στην Ορθόδοξη Κοινότητα με τη στήριξη της εκκλησιαστικής ιεραρχίας και τον 
ευεργετισμό τους. Εκπροσώπησαν την οικονομικά ανερχόμενη επαρχία. β) Το 
ελληνόφωνο, που εκπροσωπήθηκε από την οικογένεια Γκιουμούς-γκερδάνη,14 
αμπατζήδων με ισχυρό βιοτεχνικό δίκτυο που εκπροσωπούσε τα αστικά εμπο-
ρικά στρώματα.15 Η αντιπαράθεση εκφράστηκε σε οικονομικό, κοινωνικό, εκκλη-
σιαστικό, εκπαιδευτικό και πολιτικό επίπεδο, από τη δεκαετία του 1850, όταν οι 
βουλγαρόφωνοι απαίτησαν να εισαχθεί η βουλγαρική στην Κεντρική Ελληνική 
Σχολή. Κλιμακώθηκε το 1857, με θέμα την αποπομπή του μητροπολίτη Χρύσαν-
θου και κορυφώθηκε το 1859, καθώς απαιτήθηκε η εισαγωγή της βουλγαρικής 
στην εκκλησία της Παναγίας.16 Η κρίση οδήγησε στη διάσπαση των μέχρι τότε 
ενιαίων Ορθόδοξων Κοινοτήτων και των συντεχνιών, που επισφραγίστηκε, περί-
που δέκα χρόνια αργότερα, με τη θέσπιση της Βουλγαρικής Εξαρχίας.17 Το 1864, 
ο «Νόμος περί Βιλαετίων» όρισε τη Φιλιππούπολη έδρα ομώνυμου σαντζακίου, 
που διατηρήθηκε μέχρι το 1878, έτος που εντάχθηκε στην, αυτόνομη και υπό 

11 R. Detrez, “Relations between Greeks and Bulgarians in the Pre-Nationalist Era: The Gudilas 
in Plovdiv”, στο D. Giovas (επιμ.), Greece and the Balkans: Identities, Perceptions and Cultural 
Encounters since the Enlightenment, New York-London 2003: Routledge, σ. 30-46: οι ελληνοποιη-
μένοι βουλγαρόφωνοι έφεραν το προσωνύμιο «γκουντίλας». 
12 T. Stoianovich, «Ο κατακτητής ορθόδοξος βαλκάνιος έμπορος», στο Σπ. Ασδραχάς (επιμ.), Η οι-
κονομική δομή των βαλκανικών χωρών, Αθήνα 1979: Μέλισσα, σ. 318: Την περίοδο 1750-1850 «τα 
ελληνικά ήταν η γλώσσα του εμπορίου στα Βαλκάνια και οι βαλκάνιοι έμποροι, ανεξάρτητα από την 
εθνική τους προέλευση, μιλούσαν γενικά ελληνικά [...]. “Έλληνας” πρώτα απ’ όλα σήμαινε πλανόδιος 
πωλητής ή έμπορος και μ’ αυτή την έννοια ακόμα και ένας Εβραίος μπορούσε να είναι “Έλληνας”».
13 Μπεγλικτσήδες (beğlik), υπεύθυνοι για τη συλλογή των φόρων επί των αιγοπροβάτων: Βλ. Μ. Απο-
στολίδης, «Τα ύστατα...», Αρχείον Θρακικού και Λαογραφικού Θησαυρού 13 (1946-47), σ. 12-23.
14 «Διαθήκη του προκρίτου Φιλιππουπόλεως Αθαν. Χ΄΄ Δημ. Γκιουμούς-γκερδάνη», στο Μ. Αποστο-
λίδης, «Η Ιερά Μητρόπολις Φιλιππουπόλεως και οι κώδικες αυτής», Αρχείον Θρακικού και Λαογρα-
φικού Θησαυρού 6 (1945-45), σ. 72. 
15 Βλ. Α. Λυμπεράτος, Οικονομία, πολιτική και εθνική ιδεολογία: Η διαμόρφωση των εθνικών κομ-
μάτων στη Φιλιππούπολη του 19ου αιώνα, Ηράκλειο 2009: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
16 Μ. Αποστολίδης, «Ανέκδοται επιστολαί του Αγίου Φιλιππουπόλεως Χρύσανθου προς τον ενδοξό-
τατον βέην Μιχαήλ Αθαν. Γκιουμουσγκερδάνη πρόκριτον Φιλιππουπόλεως», Θρακικά 19 (1944), σ. 
105-137· Α. Λυμπεράτος, Οικονομία, πολιτική..., ό.π. 
17 Βλ. Μ. Αποστολίδης, «Η Ελληνική Ορθόδοξος Κοινότης Φιλιππουπόλεως», Αρχείον Θρακικού και 
Λαογραφικού Θησαυρού 13 (1946-47), σ. 31· Α. Λυμπεράτος, Οικονομία, πολιτική..., ό.π.
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σουλτανική επικυριαρχία, επαρχία της Ανατολικής Ρωμυλίας.18 Πρώτος κυβερ-
νήτης της ορίστηκε ο Αλέξανδρος Βογορίδης.19 Οι εξουσίες των δημογεροντιών 
των Ορθόδοξων Κοινοτήτων περιορίστηκαν και το εκκλησιαστικό δικαστήριο 
εκδίκαζε μόνο υποθέσεις οικογενειακού δικαίου.20 Το 1885, το αυτόνομο καθε-
στώς καταργήθηκε και η περιοχή εντάχθηκε στο υπό σουλτανική επικυριαρχία 
Πριγκιπάτο της Βουλγαρίας.21 Ακολούθησε το 1906, η de facto κατάργηση της 
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας22 που συνοδεύτηκε από ανθελληνικές εκδη-
λώσεις. Καταλήφθηκαν, λαφυραγωγήθηκαν και υπέστησαν σοβαρές ζημιές το 
μητροπολιτικό μέγαρο, εκκλησίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, το Ελληνικό Club, τα 
γραφεία του συλλόγου Ομόνοια, καταστήματα, επιχειρήσεις και οικίες. Ασκήθη-
κε βία για να αποσπαστούν μεγάλα χρηματικά ποσά από Έλληνες και πιέσεις 
για να ενταχθούν στην Εξαρχία.23 Σύντομα, το 1908, η Βουλγαρία ανακηρύχθηκε 
ανεξάρτητη.24 Το 1912, ο νομός Φιλιππούπολης περιλάμβανε 7 επαρχίες. Μεταξύ 
των 48.000 κατοίκων της Φιλιππούπολης υπήρχαν: 3.000 Αρμένιοι, 6.000 Ισ-
ραηλίτες, 5.000 Τούρκοι, 8.000 Παυλικιανοί και 3.000 Έλληνες. Άλλες 10.000 
Έλληνες κατοικούσαν στη Στενήμαχο και σε μερικά χωριά. Η εμπορική αίγλη 
της Φιλιππούπολης παρήκμασε, καθώς το σιδηροδρομικό δίκτυο ανέδειξε τον 
Πύργο ως το σπουδαιότερο εμπορικό κέντρο.25 Στην Ορθόδοξη Μητρόπολη Φι-
λιππουπόλεως και την επαρχία της, από το 1906 λειτούργησαν περιορισμένα 
μερικές εκκλησίες μέχρι το 1914, έτος που εκδιώχθηκε από τη Βουλγαρία ο ελ-
ληνικός κλήρος και ο πατριαρχικός τοποτηρητής του μητροπολιτικού θρόνου.26

18 Μ. Αποστολίδης, «Τα ύστατα...», ό.π., σ. 22: Εντάχθηκε πλην των καζάδων του Αχή Τσελεμπή και του 
Σουλτάν Γερί που ενσωματώθηκαν στο Βιλαέτι της Αδριανουπόλεως· Α. Γάσπαρης, Εθνικισμός και συ-
γκρότηση των Βαλκανικών κρατών: η περίπτωση της Βουλγαρίας από το 2ο μισό του 19ου αι. έως και 
τους Βαλκανικούς Πολέμους, Μεταπτυχιακή εργασία, Αθήνα 2016: Πάντειο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Διε-
θνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, σ. 55-138.
19 Μ. Αποστολίδης, «Η Φιλιππούπολις επί Τουρκοκρατίας τον 19ον αιώνα», Αρχείο Θρακικού και 
Λαογραφικού Θησαυρού 12 (1945-45), σ. 24· Α. Γάσπαρης, Εθνικισμός και συγκρότηση των Βαλκα-
νικών κρατών..., ό.π., σ. 55-138.
20 Μ. Αποστολίδης, «Η Ιερά Μητρόπολις Φιλιππουπόλεως και οι κώδικες αυτής», ό.π., 6, σ. 87-92. 
21 Μ. Αποστολίδης, «Η Φιλιππούπολις...», ό.π., σ. 24· Α. Γάσπαρης, Εθνικισμός και συγκρότηση..., 
ό.π., σ. 55-138.
22 Α. Λυμπεράτος, Οικονομία, πολιτική και εθνική ιδεολογία..., ό.π.
23 Mouvement antihellénique en Bulgarie et en Roumélie-Orientale. Extraits des Raports des 
Autorités Consulaires Helléniques, Juillet-Août 1906, σ. 3-8. Διαθέσιμο στην Ψηφιακή Βιβλιοθή-
κη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στον διαδικτυακό τόπο http://digital.lib.auth.gr/
record/112690 (τελευταία πρόσβαση 23/08/2019).
24 Μ. Αποστολίδης, «Η Φιλιππούπολις...», ό.π., σ. 24· Α. Γάσπαρης, Εθνικισμός και συγκρότηση..., 
ό.π., σ. 55-138.
25 Δελτίον του επί των Εξωτερικών Β. Υπουργείου, Μέρος Δεύτερον, Μελέται και Εκθέσεις, Έκθε-
σις περί Γεωργίας, Εμπορίας και Βιομηχανίας ανά την Προξενικήν Περιφέρειαν Φιλιππουπόλεως 
κατά τα έτη 1910 και 1911, τχ. 14, Εν Αθήναις 1912: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σ. 4-6: Επαρχί-
ες Φιλιπούπολης: Καρλόβου, Τατάρ-Παζαρδζικίου, Παναγιουρίστης, Πέστερας, Φιλιππουπόλεως 
(πόλη), Φιλιππουπόλεως (περίχωρα) και Στενημάχου.
26 Μ. Αποστολίδης, «Η Ιερά Μητρόπολις Φιλιππουπόλεως και οι κώδικες αυτής», Αρχείον Θρακι-
κού και Λαογραφικού Θησαυρού 4 (1937-38), σ. 6-8.
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2. Φιλεκπαιδευτικές συσσωματώσεις με δράση  
στη Φιλιππούπολη και στην περιοχή της
Εφαρμόστηκε η θεματική ανάλυση27 σε κανονισμούς, καταστατικά και εκθέ-

σεις πεπραγμένων φιλεκπαιδευτικών συλλόγων, που δραστηριοποιήθηκαν στη 
Φιλιππούπολη και στην περιοχή της: του Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 
(ΘΦΣ), του σωματείου Τα Καλά έργα, του Ελληνικού Συλλόγου των Φιλομούσων 
(ΕΣΦ), του Ελληνικού Συλλόγου «η Ισχύς» και της Αγαθοεργού Αδελφότητος 
των Ελληνίδων Κυριών «Ευρυδίκη». Διερευνήθηκαν κυρίως ως προς τις στά-
σεις τους απέναντι σε μη μέλη των ελληνικών ορθόδοξων κοινοτήτων. Η βιβλι-
ογραφική επισκόπηση βασίστηκε κυρίως σε δημοσιευμένες αρχειακές πηγές.28 
Στη Φιλιππούπολη και στην περιοχή της δραστηριοποιήθηκαν φιλεκπαιδευτικοί 
σύλλογοι τοπικοί και με έδρα μεγάλα αστικά κέντρα.

2.1 Φιλεκπαιδευτικές συσσωματώσεις με έδρα  
την Κωνσταντινούπολη και την Αθήνα

Μετά το 1870, μεγάλοι σύλλογοι όπως ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 
Κωνσταντινουπόλεως (ΕΦΣΚ) και ο Σύλλογος προς διάδοσιν των ελληνικών 
γραμμάτων με έδρα την Αθήνα, προστέθηκαν στους φορείς εκπαίδευσης της 
Θράκης, την Εκκλησία και την Κοινότητα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δια-
μόρφωση της ελληνικής εθνικής συνείδησης.29 Ιδιαίτερα συνεισέφεραν ο ΕΦΣΚ 
και ο ΘΦΣ Κωνσταντινούπολης.30 Η έκθεση πεπραγμένων (1873-1874) του ΕΣΦ 
Φιλιππούπολης τόνιζε ότι το προεδρείο του καλλιεργούσε αδιάλειπτα φιλικές 
σχέσεις κυρίως με τους ΕΦΣΚ και ΘΦΣ, στους οποίους εξέφραζε δημόσια τη βα-
θειά του ευγνωμοσύνη για τη μέριμνά τους υπέρ των ομογενών κοινοτήτων της 
Φιλιππούπολης.31 Στην έκθεση αναφερόταν ότι οι πόροι του ΕΣΦ Φιλιππούπο-
λης προέρχονταν και από επιχορηγήσεις των ΘΦΣ και ΕΦΣΚ: «προς ους άπειρος 
οφείλεται ευγνωμοσύνη· διότι άνευ των γενναίων αυτών συνδρομών ο ημέτερος 
Σύλλογος ήθελεν είναι πεπεδημένος εντός στενοτάτου κύκλου ενεργείας».32

27 M. Maguire – B. Delahunt, “Doing a Thematic Analysis: A Practical, Step-by-Step Guide for 
Learning and Teaching Scholars”, AISHE-J 9:3 (Φθινόπωρο 2017). Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο 
http://ojs.aishe.org/index.php/aishe-j/article/view/335 (τελευταία πρόσβαση 23/08/2019). 
28 Ε. Bell, Α. Bryman, Β. Harley, Business Research Methods, Oxford 52019: Oxford University 
Press, σ. 89-108.
29 Ε. Δ. Μπελιά, Εκπαίδευση και αλυτρωτική πολιτική: Η περίπτωση της Θράκης 1856-1912, Θεσ-
σαλονίκη 1995: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, σ. 68.
30 Κ. Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας (1861-1922). Ιστορία και δράση, Θεσσα-
λονίκη 1995: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, σ. 106-109.
31 Ο εν Φιλιππουπόλει Ελληνικός Σύλλογος των Φιλομούσων, Έκθεσις των πεπραγμένων κατά 
το πέμπτον από της συστάσεως αυτού έτους (Από 8 Οκτωβρίου 1873 μέχρι 6 8/βρίου 1874), Εν 
Κωνσταντινουπόλει 1875: Τύποις Βουτυρά και Σ/ας, σ. 14.
32 Ό.π., σ. 7.
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α) Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (ΕΦΣΚ), (1861): 
Οι εκθέσεις των εκπαιδευτικών επιτροπών του ΕΦΣΚ εξέθεταν τα προβλήματα 
του ελληνορθόδοξου εκπαιδευτικού δικτύου και τις δυνατότητες ανάπτυξής του. 
Συντάσσονταν με βάση τις εκθέσεις για την ελληνική εκπαίδευση που λάμβανε 
από σωματεία, φιλεκπαιδευτικές αδελφότητες, κοινότητες και ενορίες. Σύμφω-
να με αυτές χρηματοδοτούνταν οι εκπαιδευτικές ανάγκες.33 Το Δ.Σ. του ΘΦΣ, στην 
ετησία συνέλευσή του, παρουσίαζε ετήσια γενική έκθεση, περίληψη της οποίας 
έστελνε στον ΕΦΣΚ.34

β) Ο Θρακικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος (ΘΦΣ), (1872), με έδρα την Κων-
σταντινούπολη, εκτιμούσε ότι η επαρχία Φιλιππούπολης «παρουσιάζει πολύ και 
διά πολλά το ενδιαφέρον ουδείς νομίζω δύναται αντιλέξαι. Ουδένα λοιπόν εκπλή-
ξω λέγων, ότι προς αυτήν δέον να προσηλωθή ιδιαιτέρως η προσοχή και μέριμνα, 
μηδεμιάς άλλως τε των άλλων επαρχιών παραμελουμένης».35 Δεν είναι λοιπόν 
τυχαία η επιλογή της Φιλιππούπολης από τον ΘΦΣ για την ίδρυση των Ζαριφείων 
Διδασκαλείων. Ο Γεώργιος Ζαρίφης επιχορηγούσε ετησίως με 1.000 λίρες Αγγλίας 
τα Ζαρίφεια και η κοινότητα συνεισέφερε ετησίως 500 λίρες, σύμφωνα με τους 
όρους του συλλόγου.36 Ανώτατος επόπτης των Ζαριφείων Διδασκαλείων ήταν ο 
ΘΦΣ. Την εποπτεία των Ζαριφείων και των συνδεδεμένων με αυτά ελληνικών σχο-
λείων, ασκούσαν η Επιτροπεία των Ζαριφείων Διδασκαλείων και η Εφορία των 
Ελληνικών Σχολείων Φιλιππουπόλεως, με πρόεδρο τον Μητροπολίτη Φιλιππου-
πόλεως και έξι μέλη, τρία που εξέλεγε η Ελληνική Κοινότητα Φιλιππούπολης και 
τρία που εξέλεγε το Δ.Σ. του ΘΦΣ. Από τα τελευταία τρία η Επιτροπεία εξέλεγε 
γραμματέα και ταμία.37

Ο Κανονισμός των Ζαριφείων (1883) συζητήθηκε και ψηφίστηκε από το Δ.Σ. 
του ΘΦΣ (6 Σεπτεμβρίου 1882).38 Τα διπλώματα εκδίδονταν εν ονόματι του ΘΦΣ. 
Έφεραν τις υπογραφές του διευθυντή, των καθηγητών και της Επιτροπείας 
των Ζαρίφειων. Επιθεωρούνταν από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα 
του ΘΦΣ.39 Σκοπός των Ζαριφείων ήταν η μόρφωση εκπαιδευτικών των δύο φύ-
λων για τη δημοτική ελληνική εκπαίδευση.40 Οι απόφοιτοι λάμβαναν δίπλωμα 
δημοδιδασκάλου. Οι υπότροφοι προέρχονταν από τις επαρχίες της Θράκης και 
επιλέγονταν από επιτροπή, μετά από συμμετοχή σε γραπτό και προφορικό δια-

33 Χ. Εξέρτζογλου, Εθνική ταυτότητα στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αι., Ο Ελληνικός Φιλολογικός 
Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, Αθήνα 1996: Νεφέλη, σ. 75.
34 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, Εν Κωνσταντι-
νουπόλει 1872: Τύποις Ι. Α. Βρετού, σ. 7.
35 Επετηρίς του Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, Έτος Α΄, 1872-1873, Εν Κωνσταντινουπό-
λει 1873: Τύποις Βουτυρά και Σ/ας, σ. 139-140.
36 Αικ. Δαλακούρα, «Τα παρθεναγωγεία της Φιλιππούπολης», εφ. Η Καθημερινή (27 Ιανουαρίου 
2002), σ. 29.
37 Κανονισμός των εν Φιλιππουπόλει Ζαριφείων Διδασκαλείων, 1883: Τυπογραφείον Φιλοκαλίας, σ. 4.
38 Ό.π., σ. 22.
39 Ό.π., σ. 15.
40 Ό.π., σ. 3.
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γωνισμό. Όταν αποφοιτούσαν όφειλαν να διδάξουν, επί τριετία και με ορισμένο 
μισθό, όπου όριζε το Δ.Σ. του ΘΦΣ.41 
Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 
(1872): 
1. Σκοπός: η διάδοση της ελληνικής δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης στη Θρά-
κη, για την ηθική και διανοητική διάπλαση και μόρφωση. 
2. Μέσα: η σύσταση διδασκαλείου με δύο τμήματα για δασκάλους των δημοτι-
κών σχολείων και διδασκαλισσών, των παρθεναγωγείων και των νηπιαγωγείων. 
Η σύσταση δημοτικών σχολείων αρρένων και παρθεναγωγείων και η ανάπτυ-
ξη της μέσης εκπαίδευσης. Η έκδοση κοινωφελών βιβλίων και η διανομή τους 
σε άπορα σχολεία. Η συντήρηση των υπαρχόντων σχολείων.42 Οι εφορείες των 
προστατευόμενων σχολείων ήταν υπόχρεες σε υποβολή ετήσιας έκθεσης για 
να μην πάψει η επιχορήγηση.43 Οι χορηγίες για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της 
Θράκης δίνονταν μετά από εκθέσεις για την εκπαιδευτική κατάσταση, επικυρω-
μένες από εκκλησιαστικές αρχές ή δημογεροντίες.44 Την περίοδο 1873-1874, ο 
Ελληνικός Σύλλογος των Φιλομούσων της Φιλιππούπολης απέστειλε στον ΘΦΣ 
λεπτομερή έκθεση για την εκπαίδευση της επαρχίας, που συνέταξε ο σχολάρχης 
της Φιλιππούπολης Βλ. Σκορδέλης.45 Ο ΘΦΣ, σύμφωνα με την έκθεση, απέστει-
λε στον ΕΣΦ 50 λίρες για τη σύσταση δημοτικών σχολείων στα χωριά Παναγιά, 
Αρβανιτοχώρι και επάνω στη Ροδόπη. Η εκπαιδευτική επιτροπή του ΘΦΣ, αφού 
μελετούσε τις εκθέσεις που λάμβανε από τις επαρχίες της Θράκης, χορηγού-
σε την οικονομική ενίσχυση στα σχολεία, μέσω των τοπικών συλλόγων ή των 
δημογεροντιών. Τα οικονομικά μέσα για τη διοργάνωση της εκπαίδευσης ήταν 
δυσεύρετα, σχεδόν σε όλες τις περιοχές. Για τον λόγο αυτό, σε κάθε επαρχία 
οι ατομικές προσπάθειες συνασπίστηκαν γύρω από τους επιτόπιους συλλόγους 
και τις αδελφότητες. Ομοίως και στην Κωνσταντινούπολη, που ήταν το κέντρο 
της ελληνικής εκπαίδευσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το σύστημα της 
διακλάδωσης των συλλόγων επέδρασε θετικά στην αναζωπύρωση του αισθή-
ματος της φιλομουσίας και στους μικρότερους οικισμούς. Οι σύλλογοι έδειξαν 
έμπρακτη μέριμνα και φροντίδα στους ομογενείς. Διαμόρφωσαν ένα έθνος με 
αλληλέγγυα μέλη και εθνική συνείδηση. Η ηθική αυτή επίδραση των συλλόγων 
εκτιμάται σημαντικότερη από την υλική συνδρομή τους.46 
3. Υποστήριξη μαθητών-υποτρόφων: Οι υπότροφοι προέρχονταν από τα προ-
στατευόμενα σχολεία του ΘΦΣ. Δεσμεύονταν να διδάξουν με αμοιβή για τρία έτη, 

41 Ό.π., σ. 15-17.
42 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, ό.π., σ. 3-4.
43 Ό.π., σ. 11.
44 Ό.π., σ. 9.
45 Επετηρίς του Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, Έτος Β, 1873-1874, ό.π., σ. 131.
46 Ό.π., σ. 139-141.
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εκτός αν αποφάσιζαν να ιερωθούν.47 
4. Μέλη: Τακτικά μέλη γίνονταν όσοι εξέφραζαν την επιθυμία να εγγραφούν 
ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής τους. Με πρόταση του Δ.Σ. μπορούσαν να 
εκλεγούν διακεκριμένα μέλη της κοινωνίας ως επίτιμα.48

2.2 Φιλεκπαιδευτικές συσσωματώσεις με έδρα τη Φιλιππούπολη

Στη Φιλιππούπολη, οικονομική και πνευματική «πρωτεύουσα» του βορειο-
θρακικού ελληνισμού, ευνοήθηκε η ανάπτυξη συλλόγων. Η εθνολογική σύστασή 
τους ήταν αμιγώς ελληνόφωνη ή μεικτή. Μετά την προσάρτηση στο Πριγκιπάτο 
της Βουλγαρίας, λειτούργησαν κυρίως ξεχωριστές λέσχες για ελληνόφωνους και 
βουλγαρόφωνους. Αν και μόλις το 1902, μαρτυρείται ότι οι Έλληνες ιατροί απο-
χώρησαν από τον μεικτό Ιατρικό Σύλλογο.49 Οι σύλλογοι διακρίνονταν σε αντρι-
κούς και γυναικείους. Γυναικεία τμήματα υπήρχαν και σε κάποιους αντρικούς. 
Η ανάδυση των εθνισμών και η εντατικοποίηση της βουλγαρικής αφομοιωτικής 
πολιτικής έθεσαν νέο πλαίσιο δράσης των συλλόγων και οδήγησαν στην αύξη-
σή τους. Την περίοδο 1867-1901, υπολογίζεται ότι ιδρύθηκαν στη Φιλιππούπολη 
είκοσι σύλλογοι, οι περισσότεροι φιλεκπαιδευτικοί.50 Με έδρα τη Φιλιππούπολη 
εντοπίστηκαν οι ακόλουθες φιλεκπαιδευτικές συσσωματώσεις:

1) «Τα Καλά Έργα» (1865 ή 1866):51 Tα σωματεία μπορούν να διακριθούν σε 
φιλεκπαιδευτικά-πολιτιστικά και φιλανθρωπικά, αν και τα όρια μεταξύ τους εί-
ναι δυσδιάκριτα:52 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του σωματείου τα «Καλά 
Έργα» με φιλεκπαιδευτική και φιλόπτωχη δράση. 
1. Σκοπός-μέσα: ανέλαβε τα έξοδα συντήρησης της σχολής Μαρασίου.53 Το 1877, 
στον Ρωσοτουρκικό Πόλεμο η λειτουργία του συλλόγου ανεστάλη και το 1880 
ανασυστάθηκε, εστιάζοντας στην επαναλειτουργία της ελληνικής σχολής Μα-
ρασίου.54 
2. Υποστήριξη μαθητών-υποτρόφων των ελληνικών εκπαιδευτήριων της Φιλιπ-
πούπολης και της ευρύτερης περιοχής: «Σκοπός του σωματείου τα “Καλά Έργα” 

47 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, σ. 11.
48 Ό.π., σ. 5.
49 Κ. Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας (1861-1922). Ιστορία και δράση, ό.π., σ. 
103-105. 
50 Ξ. Κοτζαγεώργη, «Οι Έλληνες της Ανατολικής Ρωμυλίας (μέσα 19ος – αρχές 20ού αι.). Σωματειακή 
οργάνωση και κοινωνικός βίος», Βαλκανικά Σύμμεικτα 5-6 (1993-1994), σ. 23.
51 Κ. Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας (1861-1922). Ιστορία και δράση, ό.π., σ. 106.
52 Ό.π., σ. 23. 
53 Μ. Αποστολίδης, «Τα Ελληνικά εν Φιλιππουπόλει Σχολεία», Θρακικά 2 (1929), σ. 105.
54 Μ. Φράγκου, Εκκλησιαστική και εκπαιδευτική κατάσταση του Ελληνισμού της Φιλιππούπολης 
κατά την περίοδο 1878-1914 επί τη βάσει επίσημων ελληνικών εγγράφων, Διπλωματική εργασία, 
Θεσσαλονίκη 2013: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Θεολογίας – Τομέας Εκ-
κλησιαστικής Ιστορίας Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης, σ. 72-73· Κ. Μαμώνη, 
Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας (1861-1922). Ιστορία και δράση, ό.π., σ. 106.
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είναι η υποστήριξη απόρων, επιμελών και χρηστοηθών μαθητών των ενταύθα 
ελληνικών σχολείων και η κατά το ενόν συνδρομή των πέριξ ομοίως ελληνικών 
εκπαιδευτηρίων».55 Η μόνη προϋπόθεση για την παροχή ενίσχυσης από τον σύλ-
λογο ήταν η φοίτηση στα ελληνικά σχολεία. Ενδεικτικά αναφέρεται στην έκθεση 
του Ελληνικού Υποπροξενείου (1871) ότι πολλά παιδιά Αρμενίων φοιτούσαν στα 
ελληνικά σχολεία.56 
3. Μέλη: για την εγγραφή μελών δεν υπήρχαν περιορισμοί, αρκούσε η καταβολή 
της συνδρομής.57

2) Ο «Ελληνικός Σύλλογος των Φιλομούσων» (1869): Συμμετείχε στο Α΄ Συ-
νέδριο των ελληνικών συλλόγων της Αθήνας, το 1879.58 Διατηρούσε επικοινωνία 
με τον σύλλογο «Όμηρο» της Σμύρνης και συνεργαζόταν στενά με τους ΘΦΣ και 
ΕΦΣΚ.59 Σύμφωνα με την Έκθεση Πεπραγμένων του συλλόγου των ετών 1873-
1874 διακρίνονται τα θέματα: 
1. Σκοπός-μέσα:
α) η διδασκαλία ωφέλιμων γνώσεων με δημόσιες διαλέξεις και η διάδοση της ελλη-
νικής παιδείας, καθώς και η διάδοση της ελληνικής γλώσσας για εθνικούς σκοπούς. 
Στην Έκθεση αναφέρεται ότι: «οι Ροδοπαίοι είναι ομογενείς ημών αδελφοί· αλλά ξέ-
ναι επιδρομαί και διάφοροι δυστυχείς περιστάσεις επήνεγκον αληθή κατακλυσμόν 
και αναστάτωσιν, και εξώριξαν κατά μέγα μέρος την γλώσσαν εκ της Ροδόπης».60 
Υποστήριζε ότι τις εθνικές και κοινωνικές ανάγκες πρέπει να τις αντιμετωπίζει κάθε 
λαός «δι’ εαυτού και αφ’ εαυτού πρέπει να ζητή και να επιδιώκη την βελτίωσιν και 
προαγωγήν του».61 Επεσήμανε επίσης ότι «Επί μακρούς χρόνους εστερούντο και 
απλού γραμματοδιδασκάλου πολλαί πληθύες γειτόνων ομογενών».62

β) Η χρηματοδότηση της σύστασης και της βελτίωσης ελληνικών εκπαιδευτη-
ρίων της Φιλιππούπολης. Π.χ. ανακαίνισε οίκημα της εκκλησίας της Αγίας Πα-
ρασκευής, στην ομώνυμη συνοικία, όπου λειτούργησε νέο σχολείο63 και ίδρυσε 
γραμματοδιδασκαλείο στη συνοικία Ροδοκήπου,64 το οποίο συντηρούσε οικονο-
μικά.65 

55 Κανονισμός του εν Φιλιππουπόλει Σωματείου τα Καλά Έργα, Εν Κωνσταντινουπόλει 1872: Τύ-
ποις Ι. Α. Βρετού, σ. 3. 
56 Π. Γεωργαντζή, Προξενικά Αρχεία Θράκης, τ. Α΄..., ό.π., σ. 389: Έκθεσις περί των εν Φιλιππου-
πόλει Ελληνικών Σχολείων.
57 Κανονισμός του εν Φιλιππουπόλει Σωματείου τα Καλά Έργα, ό.π., σ. 4. 
58 Κ. Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας (1861-1922). Ιστορία και δράση, ό.π., σ. 119.
59 Ο εν Φιλιππουπόλει Ελληνικός Σύλλογος των Φιλομούσων, Έκθεσις των πεπραγμένων..., ό.π., σ. 14.
60 Ό.π., σ. 11.
61 Ό.π., σ. 4.
62 Ό.π.
63 Ό.π., σ. 9-10.
64 Κ. Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας (1861-1922). Ιστορία και δράση, ό.π., σ. 
106-109.
65 Μ. Αποστολίδης, «Τα Ελληνικά εν Φιλιππουπόλει Σχολεία», Θρακικά 2 (1929), σ. 105.
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γ) Η βοήθεια στις, λίγες που είχαν απομείνει, «εν τοις πέριξ ομογενείς και ομο-
γλώσσους κοινότητας».66 Χαρακτηριστικά η Έκθεση των ετών 1873-1874 ανέφε-
ρε ότι σε μία ανεπτυγμένη εθνότητα απαραίτητη είναι η γενίκευση της ιδέας περί 
πατρίδας και φιλοπατρίας. Ο μικροπατριωτισμός χαρακτηριζόταν ολέθριος και 
οδηγούσε στην κατάτμηση της εθνικής ιδέας. Η φιλοπατρία που επεκτεινόταν 
στη μεγάλη πατρίδα συγκρατούσε την εθνική ενότητα. Αυτή έπρεπε να καταδει-
κνύεται με έργα και να ενισχύεται με ποικίλους δεσμούς «μεταξύ των τέκνων της 
αυτής πατρίδος».67 Για τους λόγους αυτούς ένα από τα κύρια μελήματα του συλ-
λόγου ήταν η αποκατάσταση της «ιεράς ταύτης αμφικτυονίας μεταξύ τών κατά 
την ημετέραν περιφέρειαν ομογενών».68 Ο σύλλογος συμπαραστάθηκε στις εκ-
παιδευτικές ανάγκες των κοινοτήτων Κούκλαινας, Τσηπροχωρίου Στενημάχου, 
Παναγιάς, Αρβανιτοχωρίου, Αχί Τσελεμπί, Περιστεράς, Παζαρτζίκ, Βοδενών και 
Δερμένδερε.69 Η έκθεση σχολίαζε ότι στο χωριό Παναγιά: «Έλληνες το γένος οι 
χωρικοί ούτοι κινδυνεύουσιν ολοτελώς ν’ απολέσωσι τα γνωρίσματα της εθνότη-
τός των (ως συνέβη εις αρχαιοτέρους χρόνους και παρ’ άλλοις χωρικοίς κατά την 
ημετέραν Θράκην)».70 Στην Παναγιά, επιχορηγήθηκε από τον ΕΣΦ ο εφημέριος 
για να διδάσκει τα πρώτα γράμματα, ενώ στην Κούκλαινα, συνέδραμε οικονο-
μικά στη βελτίωση της δημοτικής σχολής θέτοντας τις βάσεις ίδρυσης παρθε-
ναγωγείου κατά το προσεχές έτος, 1874-1875. Συντηρούσε υπότροφο από την 
Κουκλαίνη στην Κεντρική Ελληνική Σχολή Φιλιππούπολης για να χρησιμεύσει ως 
δάσκαλος στην κοινότητά του. Στο Αρβανιτοχώριο ανέλαβε τη συντήρηση δα-
σκάλου και στο Τσηπροχώριο τη συντήρηση δύο σχολείων, αλληλοδιδακτικών, 
των αρρένων και το παρθεναγωγείο. Συνεισέφερε επίσης στην Κεντρική Ελλη-
νική Σχολή Νικοδήμου.71 
δ) Διένειμε διδακτικά βιβλία σε άπορους μαθητές,72 που προήλθαν από αγορά 
του ΕΣΦ και προσφορά του ΕΦΣΚ, στα σχολεία: Φιλιππούπολης, Στενημάχου, 
Τσηπροχωρίου, Αρβανιτοχωρίου, Περιστεράς, Παζαρτζηκίου, Βοδινών, Παναγί-
ας, Κουκλαίνης, Δερμένδερε.73 Αναφέρεται ότι ο ΕΣΦ διέθεσε από τις συνδρομές 
των μελών σε διάφορες κοινότητες «υπέρ της εκπαιδεύσεως απόρων ομογενών 
και της διαδόσεως των πρώτων στοιχείων της παιδείας [...] διανείμας δε χιλιά-
δας διδακτικών βιβλίων τοις απόροις των μαθητών».74 

66 Ο εν Φιλιππουπόλει Ελληνικός Σύλλογος των Φιλομούσων, Έκθεσις των πεπραγμένων..., ό.π., σ. 10.
67 Ό.π., σ. 5.
68 Ό.π., σ. 6.
69 Κ. Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας (1861-1922). Ιστορία και δράση, ό.π., σ. 
106-109.
70 Ο εν Φιλιππουπόλει Ελληνικός Σύλλογος των Φιλομούσων, Έκθεσις των πεπραγμένων..., ό.π., σ. 11.
71 Ό.π., σ. 10-13.
72 Κ. Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας (1861-1922). Ιστορία και δράση, ό.π., σ. 
106-109.
73 Ο εν Φιλιππουπόλει Ελληνικός Σύλλογος των Φιλομούσων, Έκθεσις των πεπραγμένων..., ό.π., 
σ. 10-13.
74 Ό.π., σ. 3-4.
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ε) Στόχευσε στη συλλογή και συντήρηση ελληνικών μνημείων υλικής και άυλης 
εθνικής κληρονομιάς. 
2. Υποστήριξη μαθητών-υποτρόφων: χορηγούσε υποτροφίες.75

3) Η «Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών»: συντηρούσε οικονομικά ελληνικό 
παρθεναγωγείο «απόρων κορασίδων» από το 186376 ως το 1871. Το παρθενα-
γωγείο, όπου φοιτούσαν περισσότερες από 70 μαθήτριες, προοριζόταν για τα 
κατώτερα μαθήματα.77 Το 1872, η αδελφότητα διαλύθηκε και το παρθεναγωγείο 
συνέχισε συντηρούμενο από τη σύζυγο του Μιχαήλ Γκιουμούς-γκερδάνη.78

4) Η «Αγαθοεργός Αδελφότης Κυριών “Ευρυδίκη”» (1875) με φιλανθρω-
πική και φιλεκπαιδευτική δράση. Υποστηρίχθηκε από επιφανείς κυρίες της Φι-
λιππούπολης και διοργάνωνε ετήσιο χορό κοντά στην έναρξη του νέου έτους. 
Ο πρέσβης Αθανάσιος Ματάλας ήταν η ψυχή του συλλόγου. Στόχοι του ήταν να 
υποστηρίξει τα Νηπιαγωγεία της Φιλιππούπολης και να ενισχύσει άπορους μα-
θητές με την παροχή βιβλίων και ειδών ρουχισμού. Λειτούργησε μέχρι το 1906.79 
Πήρε μέρος στο πρώτο συνέδριο των ελληνικών συλλόγων που πραγματοποιή-
θηκε στην Αθήνα το 1879.80

Καταστατικόν της Αγαθοεργού Αδελφότητος των Ελληνίδων Κυριών «Ευρυδί-
κης» (1911):
1. Σκοπός-μέσα: σκοπός της αδελφότητας, που ιδρύθηκε το 1875, ήταν: 
α) η υποστήριξη και η συντήρηση άπορων παιδιών και οικογενειών. 
β) Η συντήρηση ομωνύμου νηπιαγωγείου και δημοτικού και
γ) «η συντήρησις παντός φιλανθρωπικού και κοινοφελούς έργου εν Φιλιππουπό-
λει άνευ διακρίσεως γένους, ηλικίας, εθνικότητας και θρησκεύματος».81 Ο σύλ-
λογος στόχευε να παρέχει υποδήματα, ασπρόρουχα, καυσόξυλα και φορέματα 
σε άπορα παιδιά και οικογένειες, κυρίως τα Χριστούγεννα, και βιβλία σε άπο-
ρους μαθητές. Στόχευε, επίσης, να ιδρύσει ελληνικό νηπιαγωγείο και δημοτικό 
σχολείο στη Φιλιππούπολη ή να συντηρεί παρόμοιες ιδιωτικές σχολές.82 
2. Τα μέλη: διακρίνονται σε: 
α) «τακτικά μεν μέλη αυτής δύνανται να ώσιν όλαι αι ελληνίδες έγγαμοί τε και άγα-

75 Κ. Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας (1861-1922). Ιστορία και δράση, ό.π., σ. 
106-109.
76 Αικ. Δαλακούρα, «Τα παρθεναγωγεία της Φιλιππούπολης», ό.π., σ. 28.
77 Π. Γεωργαντζή, Προξενικά Αρχεία Θράκης, τ.  Α΄..., ό.π., σ. 387: Έκθεσις περί των εν Φιλιππουπόλει 
Ελληνικών Σχολείων· Μ. Αποστολίδης, «Τα Ελληνικά εν Φιλιππουπόλει Σχολεία», ό.π., σ. 105.
78 Π. Γεωργαντζή, Προξενικά Αρχεία Θράκης, τ. Α΄..., ό.π., σ. 393: Υποπροξενείον της Ελλάδος εν 
Φιλιππουπόλει Προς το επί των Εξωτερικών σεβαστόν Υπουργείον, Εν Φιλιππουπόλει τη 16η Φε-
βρουαρίου 1872.
79 Κ. Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας (1861-1922). Ιστορία και δράση, ό.π., σ. 
109-110.
80 Ό.π., σ. 119.
81 Καταστατικόν της εν Φιλιππουπόλει Αγαθοεργού Αδελφότητος των Ελληνίδων Κυριών «Ευρυδί-
κη», Εν Αδριανουπόλει 1912: Τύποις Β. Βαφειάδου, σ. 1.
82 Ό.π., σ. 1.



Αλεξία Ορφανού – Μαρία Καραβασίλη

Ελληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις

| 471

μοι, οικούσαι εν Φιλιππουπόλει ή αλλαχού» μετά την καταβολή της συνδρομής. 
β) επίτιμα μέλη μπορούσαν να εκλεγούν σε γενικές συνελεύσεις με τα ακόλουθα 
κριτήρια: «δύνανται να ώσι μόνον οι ως εκ της περιωπής και της προσωπικής αυ-
τών αξίας και ικανότητος δυνάμεναι τιμήν εις την Αδελφότητα να περιποιήσωσι 
και τον σκοπόν αυτής να προαγάγωσι».83

5) Η «Γενική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης»: διαλύθηκε σύντομα μετά την 
ίδρυσή της, το 1879.84

6) Ο Ελληνικός Σύλλογος «η Ισχύς» (1880): πλαισιώθηκε από τις λαϊκές τά-
ξεις. Ιδρύθηκε από τον αρχιμανδρίτη παπα-Άνθιμο, τον καθηγητή Δημητριάδη, 
τους αρχιτέκτονες: Ανδρόνικο, Λούπο και Στογιανόπουλο, τους εμπόρους: Ιατρό-
πουλο, Καζάζη και Σταύρογλου κ.ά.85 Το καταστατικό όριζε ως στόχους την ενί-
σχυση των σχολείων και των άπορων μαθητών, την πολύπλευρη ανάπτυξη της 
παιδείας και του πολιτισμού με την ίδρυση βιβλιοθήκης-αναγνωστηρίου και τη 
διάδοση της μουσικής.86 Διοργάνωνε εκλαϊκευμένες διαλέξεις και θεατρικές πα-
ραστάσεις. Με δαπάνες του συλλόγου, το 1882, οικοδομήθηκε το νηπιαγωγείο 
της Αγίας Μαρίνας. Συγκρούστηκε με τους προκρίτους της «Εστίας» και διαλύ-
θηκε γύρω στο 1890.87 Το 1889 δεξιώθηκε και ανακήρυξε επίτιμο μέλος τον συγ-
γραφέα και πολιτικό πράκτορα της Ελλάδας στη Σόφια, Κλέωνα Α. Ραγκαβή.88 

Κανονισμός του Ελληνικού Συλλόγου «η Ισχύς» (1890): 
1. Σκοπός: η φιλανθρωπία, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη του θρησκευτικού αι-
σθήματος. 
2. Μέσα: η σύσταση σχολείων «Κυριακού» και του «Λαού», δημόσιες διαλέξεις, 
διάδοση της οργανικής και φωνητικής μουσικής. Η χρηματοδότηση, από τους 
τόκους του αποθεματικού κεφαλαίου του συλλόγου, των Εκπαιδευτηρίων της 
Ελληνικής Κοινότητας Φιλιππούπολης. Η κατάρτιση αναγνωστηρίου και βιβλι-
οθήκης και η έκδοση περιοδικού.89 Ειδικός Γραμματέας ορίστηκε να φροντίζει 
τη βιβλιοθήκη και το αναγνωστήριο, αλλά και να «τηρεί βιβλίον καταγραφής πά-
ντων των εν αυτοίς εισερχομένων και εξερχομένων».90 
3. Υποστήριξη μαθητών-υποτρόφων: η υποστήριξη άπορων μαθητών, η αρωγή 
σε επιμελείς και χρηστοήθεις νέους που φοιτούσαν στα εκπαιδευτήρια της πό-
λης ή σε άλλα ανώτερα.91 

83 Ό.π., σ. 2-3.
84 Κ. Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας (1861-1922). Ιστορία και δράση, ό.π., σ. 119.
85 Ό.π., σ. 110.
86 Κανονισμός του εν Φιλιππουπόλει Ελλην. Συλλόγου «η Ισχύς», Φιλιππουπόλει 1890: Εμπορικόν 
Τυπογραφείον, σ. 3-4.
87 Κ. Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας (1861-1922). Ιστορία και δράση, ό.π., σ. 110.
88 Ό.π., σ. 120.
89 Κανονισμός του εν Φιλιππουπόλει Ελλην. Συλλόγου «η Ισχύς», ό.π., σ. 3-5.
90 Ό.π., σ. 11.
91 Ό.π., σ. 3-4.



Ελληνικές κοινότητες στα Βαλκάνια (19ος-20ός αι.)472 |

4. Μέλη: Διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα. Τακτικό μέλος εκλε-
γόταν κάποιος, μετά από πρόταση δύο τακτικών μελών, σε ειδική συνεδρίαση του 
Δ.Σ. Αντεπιστέλλοντα και επίτιμα εκλέγονταν λόγιοι και καθηγητές, και όσοι από την 
περιωπή, το αξίωμα, την προσωπική τους αξία τους και ικανότητα μπορούσαν να 
συντελέσουν στον σκοπό του συλλόγου. Προϋπόθεση για τα μέλη αποτελούσαν η 
καταβολή της ετήσιας συνδρομής και η αρμόζουσα διαγωγή.92

7) Η «Εστία» (1882): ήταν υπό την προστασία του Έλληνα Υποπροξένου Αρι-
στομένη Δρακόπουλου. Διέθετε βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο.93 Συγκέντρωσε 
την τάξη των προκρίτων. Είχε πρώτο πρόεδρο τον Αθανάσιο Γκιουμούς-γκερ-
δάνη. Υπήρξε κατεξοχήν φιλολογικό σωματείο. Διοργάνωνε βραδινές διαλέξεις. 
Αντίπαλο δέος του σωματείου η «Ισχύς».94

8) «Ο Μύρμηξ» (1887): φιλανθρωπικός. Χορηγούσε βιβλία και γραφική ύλη 
σε άπορους μαθητές. Αντλούσε τα έσοδά του κυρίως από θεατρικές παραστά-
σεις και λειτουργούσε και γυναικείο τμήμα. 

9) Η «Πρόοδος» (1888): με στόχο την αρωγή άπορων μαθητών λειτούργησε 
τουλάχιστον μέχρι το 1891. Πρόκειται για μετονομασία του συλλόγου «Ο Μέρμηξ».95

10) «Ο Ευαγγελισμός» (1888): αδελφότητα Ελληνίδων που συντηρούσε με 
δαπάνες της ομώνυμο νηπιαγωγείο στη συνοικία της Αγίας Μαρίνας.96 Λειτούρ-
γησε τουλάχιστον μέχρι το 1895.

11) «Ελληνική Φιλανθρωπική Αδελφότητα η Θρησκευτική Αλήθεια» (1890): 
συστάθηκε το 1890 και προσπάθησε να ιδρύσει βιβλιοθήκη.97

12) Ο «Ελληνικός Φιλαρμονικός Σύλλογος Ορφεύς» (1892):98 στόχευε στη 
διδασκαλία της φωνητικής και οργανικής μουσικής. Διατηρούσε ορχήστρα και 
χορωδία. Σε ειδικά διαρρυθμισμένη αίθουσα, στη σχολή της Αγίας Παρασκευής, 
διοργάνωνε συναυλίες από το 1900.99 Τα έτη 1902-1903 προήδρευσε ο καθη-
γητής Μυρτίλος Αποστολίδης. Στον απολογισμό των πεπραγμένων, ως σκοπός 
του συλλόγου τονίστηκε η εκλαΐκευση των γνώσεων με διαλέξεις, κατάλληλες 
για κοινό οποιασδήποτε μόρφωσης. Λειτούργησε με αθλητικό, φιλολογικό, φι-
λανθρωπικό και γυμναστικό τμήμα. Παρείχε δωρεάν συσσίτιο σε περίπου 100 
μαθητές.100 Εκτός από τη σίτιση προσέφερε, στις εορτές των Χριστουγέννων και 

92 Ό.π., σ. 6-7.
93 Ξ. Κοτζαγεώργη, «Οι Έλληνες της Ανατολικής Ρωμυλίας...», ό.π., σ. 26.
94 Κ. Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας (1861-1922). Ιστορία και δράση, ό.π., σ. 110-
112.
95 Ξ. Κοτζαγεώργη, «Οι Έλληνες της Ανατολικής Ρωμυλίας...», ό.π., σ. 25-26.
96 Κ. Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας (1861-1922). Ιστορία και δράση, ό.π., σ. 
110-112.
97 Ξ. Κοτζαγεώργη, «Οι Έλληνες της Ανατολικής Ρωμυλίας...», ό.π., σ. 27.
98 Μ. Αποστολίδης, «Η Ιερά Μητρόπολις Φιλιππουπόλεως και οι κώδικες αυτής», ό.π., σ. 6 και σ. 
89-93. 
99 Κ. Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας (1861-1922). Ιστορία και δράση, ό.π., σ. 
112-113.
100 Μ. Αποστολίδης, «Η Ιερά Μητρόπολις Φιλιππουπόλεως και οι κώδικες αυτής», ό.π., σ. 6 και σ. 
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του Πάσχα, ενδυμασίες σε άπορους μαθητές των αστικών σχολών και μαθήτρι-
ες.101 Το 1906, λεηλατήθηκε από Βούλγαρους.

13) Ο «Ελληνικός Εθνικός Σύλλογος Ομόνοια» (1895): στόχευε στη συντήρη-
ση προκαταρκτικών Ελληνικών σχολών. Διοργάνωνε καλλιτεχνικές εσπερίδες. 
Ίδρυσε το εντευκτήριο Ελληνική Λέσχη.

14) Ο «Ελληνικός Λαϊκός Σύνδεσμος Αναγέννησις» (1901): στόχευε στην 
εκλαΐκευση διαλέξεων, αναγνωσμάτων και μαθημάτων. Συγχωνεύθηκε με τον 
«Ελληνικό Φιλαρμονικό Σύλλογο Ορφέα»102 με πρωτοβουλία του προέδρου του 
Μ. Αποστολίδη.103

15) Ο «Ελληνικός Σύλλογος Αλληλοβοήθεια» (1901): λειτούργησε ως σύλλο-
γος φιλανθρωπικός, φιλολογικός και μουσικός, με μουσικό τμήμα. Τα μέλη του 
προέρχονταν κυρίως από την εργατική τάξη.104 Αναφέρεται «μουσικοφιλολογική 
εσπερίς» που διοργάνωσε τον Δεκέμβριο του 1902.105

2.3  Φιλεκπαιδευτικές συσσωματώσεις στην περιφέρεια  
 της Φιλιππούπολης

Αξιόλογη σωματειακή οργάνωση είχαν και άλλα σημαντικά αστικά κέντρα, 
όπως η Στενήμαχος όπου αναφέρονται: 

1) Η «Ελληνική Λέσχη Ο Φοίνιξ» (1875-1881): κοσμικό εντευκτήριο της υψη-
λής κοινωνίας, με βιβλιοθήκη, που διοργάνωνε διαλέξεις. 

2) «Αγία Ειρήνη» (1879-1889): σύλλογος Κυριών αγαθοεργός και φιλανθρωπικός, 
3) «Πρόοδος» (1884): διατηρούσε αναγνωστήριο και διοργάνωνε διαλέξεις. 

Λειτούργησε τουλάχιστον μέχρι το 1888. 
4) Η «Η εν Στενημάχω Αδελφότης των Ελληνοπαίδων “Ομόνοια”» (1887): 

ιδρυτής και πρόεδρος ο δημοδιδάσκαλος Σ. Γ. Τσιρίδης, διοργάνωνε θεατρικές 
παραστάσεις και ενίσχυε οικονομικά άπορους μαθητές, σχολεία και τη σύσταση 
νηπιαγωγείου με τη φροβελειανή μέθοδο. 

5) Ο «Σύλλογος Ελλήνων Διδασκάλων» (1900-1904): διοργάνωνε διαλέξεις, θε-
ατρικές παραστάσεις και συναυλίες για τη συγκέντρωση εσόδων υπέρ των σχολείων. 

6) «Σωματείον του Λαού “Η Ένωσις”» (1895-1901): φιλεκπαιδευτικό σωματείο. 
7) «Ο Ελληνικός Φιλαρμονικός Σύλλογος» (1903-1906): διοργάνωνε θεατρι-

κές παραστάσεις, εκδρομές και συναυλίες. Είχε βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο και 
γυμναστήριο. Υποστήριζε οικονομικά την εκπαίδευση της πόλης. Και 

8) το «Αναγνωστήριον “Η Πρόοδος”». Στην εκκλησιαστική διοίκηση Φιλιπ-

89-93. 
101 Μ. Αποστολίδης, «Τα Ελληνικά εν Φιλιππουπόλει Σχολεία», Θρακικά 2 (1929), σ. 117-118.
102 Κ. Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας (1861-1922). Ιστορία και δράση, ό.π., 
σ. 112-114.
103 Μ. Αποστολίδης, «Η Ιερά Μητρόπολις Φιλιππουπόλεως και οι κώδικες αυτής», ό.π., σ. 6, 89-93. 
104 Κ. Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας (1861-1922). Ιστορία και δράση, ό.π., 
σ. 114-115.
105 «Ελληνικός Σύλλογος “Αλληλοβοήθεια”», εφ. Φιλιππούπολις (21 Δεκεμβρίου 1902).



Ελληνικές κοινότητες στα Βαλκάνια (19ος-20ός αι.)474 |

πουπόλεως, στις ελληνικές κοινότητες Τατάρ-Παζαρτζίκ, Χάσκιοϊ, Περιστερά, 
Καβακλή και Καρυές ιδρύθηκαν τουλάχιστον επτά φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι 
στο χρονικό διάστημα (1873-1904).106

3. Συμπεράσματα
Η ίδρυση των φιλεκπαιδευτικών συλλόγων εντάσσεται σε μία ευρύτερη πο-

λιτική ανάπτυξης της ελληνικής εθνικής εκπαίδευσης στη Θράκη. Επίσης, οι 
σύλλογοι λειτούργησαν ως μέσο διατήρησης του ελληνικού πολιτισμού στην πε-
ριοχή, που θεωρήθηκε μοναδικό όπλο προάσπισης της μακραίωνης ελληνικής 
παρουσίας στη Θράκη και των εθνικών δικαιωμάτων και συμφερόντων.107

Στην περιφέρεια Φιλιππούπολης, την περίοδο 1865-1906, δραστηριοποιήθη-
καν τουλάχιστον 30 φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι, 15 στη Φιλιππούπολη και 15 σε 
οικισμούς της περιφέρειας. Παρατηρείται δικτύωση του φιλεκπαιδευτικού Ελλη-
νικού Συλλόγου των Φιλομούσων της Φιλιππούπολης με τους ΘΦΣ και ΕΦΣΚ. Ο 
ΕΣΦ αναφέρεται με ετήσια έκθεση στον ΘΦΣ και εκείνος, με τη σειρά του, αναφέ-
ρεται με ετήσια έκθεση πεπραγμένων στον ΕΦΣΚ. Ο ΕΣΦ αντλούσε πόρους ίδιους 
από τις δραστηριότητές του, συγχρόνως όμως τον χρηματοδοτούσαν οι ΘΦΣ και 
ΕΦΣΚ. Επίσης, ο ΘΦΣ ίδρυσε τα Ζαρίφεια Διδασκαλεία στη Φιλιππούπολη, που 
είχε υπό την εποπτεία του. Αξιολόγησε ως πρώτιστη μέριμνα την περιοχή της Φι-
λιππούπολης, με μακραίωνη ελληνική παρουσία και εμπορική ανάπτυξη. 

Η Ε. Μπελιά (1995) εντόπισε στους στόχους των θρακικών φιλεκπαιδευτι-
κών σωματείων: την αναβάθμιση της εκπαίδευσης με την ίδρυση διδασκαλείου, 
την παροχή διδακτικού υλικού, τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων διδασκαλίας και 
την ανάπτυξη του σχολικού δικτύου, με έμφαση στους αγροτικούς οικισμούς και 
στην εκπαίδευση των θηλέων.108 Η Ξ. Κοτζαγεώργη (1993-1994) επισημαίνει ότι 
οι ελληνικοί φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι της Ανατολικής Ρωμυλίας λειτούργησαν 
άτυπα συμπληρωματικά των κοινοτήτων και των σχολικών εφορειών στην εκπαί-
δευση. Δραστηριοποιήθηκαν στους ακόλουθους τομείς: στην ενίσχυση άπορων 
μαθητών των ελληνικών σχολείων (παροχή ρούχων, βιβλίων κ.ά). Στις υποτροφίες 
στα αστικά κέντρα της Ανατολικής Ρωμυλίας, κυρίως στα Ζαρίφεια, στην Ελλάδα 
και στη Δυτική Ευρώπη, και στη σύσταση και συντήρηση σχολείων. Στην ίδρυση, 
στον εμπλουτισμό και στη λειτουργία αναγνωστηρίων, βιβλιοθηκών και νυχτερι-
νών σχολών. Στις εκλαϊκευμένες επιστημονικές διαλέξεις. Στη σύσταση χορωδιών, 
ορχηστρών, όπως και στη διοργάνωση χοροεσπερίδων και θεατρικών παραστά-
σεων. Τέλος, στη συλλογή αρχαιοτήτων και στη σύσταση μουσείων.109

106 Βλ. Κ. Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης..., ό.π., σ. 115-116·  Ξ. Κοτζαγεώργη, «Οι Έλληνες της...», ό.π., 
σ. 28-30.
107 Επετηρίς του Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, Έτος Β, 1873-1874, ό.π., σ. 142.
108 Ε. Δ. Μπελιά, Εκπαίδευση και αλυτρωτική πολιτική: Η περίπτωση της Θράκης 1856-1912, ό.π., 
σ. 68-69.
109 Ξ. Κοτζαγεώργη, «Οι Έλληνες της Ανατολικής Ρωμυλίας...», ό.π., σ. 21-22.
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Ανάλογη ήταν η δράση των φιλεκπαιδευτικών σωματείων που δραστηρι-
οποιήθηκαν στην περιοχή της Φιλιππούπολης, όπως προκύπτει από τη βιβλι-
ογραφική επισκόπηση. Σύμφωνα με τη θεματική ανάλυση, στους πέντε συλ-
λόγους που προαναφέρθηκαν, οι σκοποί των συλλόγων ήταν κυρίως εθνικοί, 
εστιάζοντας στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού, μέσω της 
διάδοσης της ελληνικής παιδείας. Επίσης, στόχευαν στην ηθική, τη διανοητική 
μόρφωση και την ανάπτυξη του θρησκευτικού συναισθήματος. Στόχευαν ακόμη, 
στην κοινωνική πρόνοια και στην ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση. 

Τα μέσα που χρησιμοποίησαν συνοψίζονται στα ακόλουθα: στις εκλαϊκευμέ-
νες διαλέξεις και στην ίδρυση λαϊκών σχολών. Στη σύσταση και λειτουργία εκ-
παιδευτηρίων και στην ίδρυση διδασκαλείου. Στην ανάπτυξη της προσχολικής, 
της μέσης και της γυναικείας εκπαίδευσης. Στην ανάπτυξη του σχολικού δικτύου. 
Σε οικονομική βοήθεια σε άπορους μαθητές, όπως, δωρεάν φοίτηση και παροχή 
ειδών ρουχισμού, θέρμανσης, γραφικής ύλης και σχολικών βιβλίων. Στην ίδρυση 
ανοιχτών στο κοινό αναγνωστηρίων, βιβλιοθηκών και στη συλλογή και συντήρη-
ση μνημείων υλικής και άυλης ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Θράκης. 
Στη διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, εκδρομών και χοροεσπε-
ρίδων, που τόνωναν την πολιτιστική ζωή γύρω από τις ελληνικές κοινότητες κυ-
ρίως των αστικών κέντρων, και συγκέντρωναν πόρους για την εκπαίδευση. 

Οι σύλλογοι χορηγούσαν συστηματικά υποτροφίες σπουδών σε όλα τα 
επίπεδα της εκπαίδευσης. Για την ενίσχυση των άπορων μαθητών αρκούσε η 
φοίτησή τους στα ελληνικά σχολεία, χωρίς να αναφέρεται περιορισμός στην 
εθνοθρησκευτική τους προέλευση. Παρά τους περιορισμούς της μικρής κλίμα-
κας έρευνας, θα μπορούσε να διατυπωθεί η υπόθεση ότι η ελληνόφωνη εθνο-
θρησκευτική ομάδα ήταν ανοιχτή στις άλλες εθνοθρησκευτικές ομάδες ως προς 
την προσφορά παιδείας, επιδιώκοντας πιθανόν και τη διάδοση του ελληνικού 
πολιτισμού. 

Ομοίως, για τα μέλη των συλλόγων δεν αναφέρεται περιορισμός ως προς την 
εθνοθρησκευτική ομάδα προέλευσης. Μόνο μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτη-
σίας της Βουλγαρίας, το 1908, και λίγο πριν την έναρξη των Βαλκανικών Πολέ-
μων, στο Καταστατικό της Αγαθοεργού Αδελφότητος των Ελληνίδων Κυριών 
«Ευρυδίκη» (1911) ορίζεται ότι επιτρέπεται μόνο σε Ελληνίδες να είναι τακτικά 
μέλη, σε μία προσπάθεια εθνικού ελέγχου της αδελφότητας.



Ελληνισμός και Βαλκάνια – Αμφίδρομες σχέσεις:  
Η περίπτωση της ελληνικής κοινότητας στην Κωστάντζα 

της Ρουμανίας με βάση τα ταφικά μνημεία –  
Ιστορικές και καλλιτεχνικές μαρτυρίες 

Ευαγγελία Ν. Γεωργιτσογιάννη
Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης και του Πολιτισμού 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

A B S T R A C T
Constanta, a large port on the Black Sea, in Romania, attracted many Greeks 
and from the second half of the 19th century a Greek community was created, 
which played an important role in the economic, social and cultural life of the 
city. The Greek population of the city increased significantly from 1906 until 
the first interwar years, as many Greeks who were expelled from Greek com-
munities on the Bulgarian shores of the Black Sea, took refuge in Constanta. 
The surviving tombs of Greeks in the Central Cemetery of Constanta, which is 
the oldest cemetery in the city, offer many epigraphic and pictorial testimonies 
about these people, their places of origin, their professions, kinships and their 
bilateral relations with the local community. These relations are particularly ev-
ident in the languages, Greek and Romanian, and in the names, as written on 
the inscriptions, showing the assimilation of the Greeks in the local society, but 
also their desire to maintain their identity. Among the preserved monuments 
are included those belonging to some important members of the Greek com-
munity of Constanta, such as the journalist and editor Constantin Sarry, the in-
dustrialist Panu Gheorgiu, the businessman and benefactor Stavros Dimitriu, 
the businessmen D. Hrisikos, N. Calderimi, C.Kulumundras, S.Ivrakis, the ben-
efactors Maria Rizou and Sp. Diamantopol. An interesting historical testimony 
is also offered by the Monument devoted to two Greek Soldiers wounded in 
the Ukrainian Campaign against the Bolsheviks, who died in Constanta (1919). 
Moreover, artistic testimonies can be seen on the monuments made by Greek 
marble sculptors from the island of Tinos, the Kanaghini brothers who lived in 
Constanta. These artists created neoclassical burial monuments for various 
ethnicities of the city, Greeks, Romanians, and Bulgarians. 

Εισαγωγή
Η Κωστάντζα της Ρουμανίας, μεγάλο λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, προσέλ-

κυσε πολλούς Έλληνες και από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα δημιουργήθηκε 
ελληνική κοινότητα, η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην οικονομική, κοινωνική 
και πολιτιστική ζωή της πόλης. Ο ελληνικός πληθυσμός της πόλης αυξήθηκε ιδι-
αίτερα από το 1906 μέχρι και τα πρώτα μεσοπολεμικά χρόνια, καθώς πολλοί 
Έλληνες, που εκδιώχτηκαν από τις ελληνικές παροικίες στα βουλγαρικά παρά-
λια της Μαύρης θάλασσας, Αγχίαλο, Μεσημβρία και Σωζόπολη, κατέφυγαν στην 



Ευαγγελία Ν. Γεωργιτσογιάννη

Ελληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις

| 477

Κωστάντζα. Για το λόγο αυτό, η πλειοψηφία των Ελλήνων της Κωστάντζας δεν 
ήταν Επτανήσιοι, όπως στις άλλες πόλεις-λιμάνια της Ρουμανίας, αλλά «Μαυ-
ροθαλασσίτες». Κατά τη Μεσοπολεμική περίοδο, ο ελληνικός πληθυσμός της 
πόλης διατηρήθηκε, μολονότι μεγάλος αριθμός των Ελλήνων απέκτησε ρουμα-
νική υπηκοότητα. Οι Έλληνες της πόλης αυτής ήταν κυρίως έμποροι, βιοτέχνες, 
υπάλληλοι, ιατροί και δικηγόροι, ενώ ένα μεγάλο μέρος ανήκε σε λαϊκότερα 
στρώματα. Το 1868 ανεγέρθηκε η μεγαλοπρεπής Ελληνική Εκκλησία, αφιερω-
μένη στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος, λειτούργησαν επίσης και κοινοτικά εκ-
παιδευτήρια. Το 1890 συστήθηκε ο ελληνικός σύλλογος «Ελπίς», με αναγνωστή-
ριο, λέσχη και πλούσια φιλανθρωπική και πολιτιστική δραστηριότητα, ο οποίος 
οικοδόμησε το πρώτο θέατρο στην πόλη και ίδρυσε ομώνυμο αθλητικό σύλλογο.1 

Τα ταφικά μνημεία 
Στο Κεντρικό Κοιμητήριο της Κωνστάντζας, το οποίο είναι το παλαιότερο 

νεκροταφείο της πόλης, εντοπίστηκαν συνολικά 66 ταφικά μνημεία κατοίκων 
ελληνικής καταγωγής, με βάση τη χρήση της ελληνικής γλώσσας ή το επώνυ-
μο που δείχνει ελληνική καταγωγή, καθώς και έξι ενυπόγραφα έργα Ελλήνων 
μαρμαρογλυπτών. Εντοπίστηκε επίσης ένα ταφικό μνημείο στον περίβολο της 
ελληνικής εκκλησίας. 

Δέκα μνημεία φέρουν μόνο ελληνικές επιγραφές και χρονολογούνται από το 
1893 έως το 1979. Έξι μνημεία φέρουν επιγραφές και στις δύο γλώσσες, ενώ τα 
υπόλοιπα μόνο στα ρουμανικά.2

—Αβάνογλου: ΕΛΕΝΗ Α. ΑΒΑΝΟΓΛΟΥ 1902-1922. Είναι γνωστή η παρουσία του Αβρ. 
Αβάνογλου από την Καππαδοκία, εμπόρου «αλλάντων και τυρών».3 Το μνημείο, που 
χρησιμοποιήθηκε αργότερα από την οικογένεια Leonte Pantele, είναι υψηλή στήλη 
διακοσμημένη με ανάγλυφη μορφή αγγέλου που κρατά στεφάνι. (εικ. 1)

1 Δ. Κοντογεώργης, «Κωνστάντζα», 2007, Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία 
Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11131 (τελευταία πρόσβαση 
01/06/2020)· Σ. Μάνεσης, «Η ελληνική κοινότης Κωνστάντζης Ρουμανίας», στον τόμο Mélanges 
offerts à Octave et Melpo Merlier, τ. II, Αθήνα 1956: Collection de l’ Institut Français d’ Athènes, σ. 
75-116· Φ. Μαρινέσκου, «Η ελληνική κοινότητα της Κωνστάντζας στη Ρουμανία», στον τόμο Ελ. Γα-
βρά – Ε. Γεωργιτσογιάννη (επιμ.), Πόλεις – Λιμάνια και Θαλάσσιοι Δρόμοι στην Ανατολική Μεσόγειο 
και τη Μαύρη Θάλασσα 18-21ος αιώνας, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 2020: Εται-
ρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, σ. 221-228.
2 Η έρευνα στην Κωνστάντζα εκπονήθηκε το 2007 στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος 
«Ελλήνων Γλυπτών Έργα και Γλυπτά που αφορούν Έλληνες στη Ρουμανία» με επιστημονικά υπεύ-
θυνη την υπογράφουσα και με τη συνεργασία της Σχολής Αρχειονομίας του Βουκουρεστίου (κα-
θηγήτρια Olga Cicanci). Μέλη ερευνητικής ομάδας: Oana Barbalata, Δ. Κοντογεώργης, Ι. Π. Λαγός, 
Teodora Mititelu.
3 Σ. Μάνεσης, «Η ελληνική κοινότης Κωνστάντζης...», ό.π., σ. 111. 
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 Εικόνα 1. Μνημείο Ελένης Α. Αβάνογλου  (λεπτ.) (Φωτ. Αρχείο συγγραφέα)

—Αναγνώστου: ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ./ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ 
ΕΝ ΑΓΧΙΑΛΩ ΤΩ 1825.ΑΠΟΒΙΩΣΑΣ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΗ ΤΩ 1893 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 18. 
Το ταφικό μνημείο του Αναγνώστη Αναγνώστου (1825-1893) από την Αγχίαλο φέ-
ρει μία από τις παλαιότερες επιγραφές στα ελληνικά. (εικ. 2)

—Γεωργίου: ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Φ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

—Ελευθεριάδης/Elefteriu: ΕΝΘΑΔΕ ΑΝΑΠΑΥΟΝΤΑΙ/ ΟΙ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΑΣ/ΓΟ-
ΝΟΙΣ (sic)/ΣΑΒΒΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ/ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ 1865/ ΕΝ ΟΡΔΟΥ Μ. ΑΣΙ-
ΑΣ/ ΑΠΕΒΙΩΣΑΣ 1945/ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΗ.4/ANESTI ELEFTERIADI 1907-1976/ 
PANAILA ELEFTERIADI 1915-1978/ELEFTERIU GEORGETA FELICIA 1948-1995. 
(εικ.3) Άλλο μνημείο: FAMILIA ELEFTERIU/ELEFTERIADIS SAVULACHI 1936-
2000/ELEFTERIU STELIAN 1945-2001. Η οικογένεια Ελευθεριάδη καταγόταν 
από την πόλη Ορντού (Ordu) (Κοτύωρα) του Πόντου, που βρίσκεται στα παράλια 
της Μαύρης Θάλασσας, δυτικά της Κερασούντας.5 

4 Η ίδια επιγραφή έχει γραφεί και στα ρουμανικά.
5 Το Ορντού είχε ακμαίο ελληνικό στοιχείο, η έξωση του οποίου άρχισε το Σεπτέμβριο του 1917, 
κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν την πόλη με τη βοήθεια ρωσι-
κών πλοίων, φοβούμενοι ότι θα υποστούν διώξεις από τους Τούρκους (M. Heinemann, Die letzten 
Byzantiner: Die Vertreibung der Griechen vom Schwarzen Meer. Eine Spurensuche, Berlin 2020: 
Ch. Links).
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Εικόνα 2. Μνημείο Αναγνώστη Ι. Αναγνώστου (λεπτ.) (Φωτ. Αρχείο συγγραφέα)

Εικόνα 3. Μνημείο Σάββα Ελευθεριάδη (Φωτ. Αρχείο συγγραφέα)
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Εικόνα 4. Μνημείο οικογένειας Ιβράκη  (επιγραφή) (Φωτ. Αρχείο συγγραφέα) |  
Εικόνα 5. Μνημείο Κωνσταντίνου Π. Κουλουμούνδρα (Φωτ. Αρχείο συγγραφέα)

—Ιβράκης: ΛΕΑΝΔΡΟΣ ЪΙΒΡΑΚΗΣ (sic) / ΑΠΕΒΙAΣΕ (sic) 30 ΟΚΤΑΒΡΙΟΥ (sic) 
1926/ ЪT m [ετών] 20/ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΒΡΑΚΗΣ/ ЪTm [ετών] 70/ ΑΠΕΒΙΑΣΕ (sic) 
5/ ΦΕΒΡΟΥΑΙΟΥ(sic) 1938. (εικ. 4) Η οικογένεια Ιβράκη καταγόταν από το Κε-
ρασοχώρι (πρώην Κεράσοβο) Ευρυτανίας.6 Ο Σεραφείμ Ι. Ιβράκης (1868- 1938) 
μετανάστευσε στην Κωνσταντινούπολη, όπου ασχολήθηκε με το εμπόριο και 
υπήρξε δραστήριο μέλος της Αδελφότητας Ευρυτάνων Κωνσταντινουπόλεως.7 
Απέκτησε τρία παιδιά, τον Ιωάννη (1900-1971),8 την Ελένη (γεν. 1904 ή-5), που 
παντρεύτηκε τον Δημήτριο Δημητρίου, επιχειρηματία από την Κωνστάντζα,9 και 
τον Λέανδρο (1906-1926), που πέθανε σε νεαρή ηλικία από σηψαιμία.

—Κουλουμούνδρας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ/Π./ ΚΟΥΛΟΥΜΟΥΝΔΡΑΣ/ ΕΓΕΝΝΗΘΗ 
ΕΝ ΧΙῼ Τῼ 1833/ΑΠΕΒΙΩΣΕΝ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΣῌ/ Τῌ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1893/ 
CONSTANTIN P. KULUMUNDRAS/1833-1893. Ο Κωνσταντίνος Π. Κουλουμούν 
δρας (1833-1893) ήταν από την Χίο. Γνωστή είναι η παρουσία του γιου του, 

6 Οι πληροφορίες για την οικογένεια Ιβράκη προέρχονται από τον κ. Κωνσταντίνο Ι. Ιβράκη, πρέσβη 
ε.τ., τον οποίο ευχαριστώ.
7 Εκατονταετηρίς της εν Κωνσταντινουπόλει Αδελφότητος των Ευρυτάνων. 1812-1920, Κωνστα-
ντινούπολη: 1920, σ. 37, 40, 52. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://medusa.libver.gr/jspui/
handle/123456789/4608 (τελευταία πρόσβαση 20/08/2020).
8 Ο Ιωάννης Ιβράκης έζησε στην Κωνστάντζα στο Μεσοπόλεμο, όπου συνεργάστηκε επιχειρη-
ματικά με το γαμπρό του Δ. Δημητρίου. Υπήρξε επίσης πρόεδρος του Φιλολογικού Τμήματος του 
Συλλόγου «Ελπίς» (Σ. Μάνεσης, «Η ελληνική κοινότης Κωνστάντζης...», ό.π., σ. 105). Στη συνέχεια 
επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη.
9 Βλ. παρακάτω Dimitriu.
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Εικόνα 6. Μνημείο Κωνσταντίνου Π. Κουλουμούνδρα (υπογραφή  
των μαρμαρογλυπτών Αδελφών Καναγκίνη) (Φωτ. Αρχείο συγγραφέα)

Παναγιώτη, ο οποίος ήταν έμπορος αποικιακών και τροφίμων, καθώς και ιδρυτι-
κό μέλος και μέλος του ΔΣ του συλλόγου «Ελπίς».10 Το μνημείο αποτελείται από 
αετωματική στήλη, που επιστέφεται από υδρία και διακοσμείται με ανάγλυφη 
φτερωτή αγγελική μορφή, η οποία αγκαλιάζει σταυρό, παραλλαγή του νεοκλα-
σικού μοτίβου του Πενθούντος Πνεύματος.11 (εικ. 5) Φέρει την υπογραφή των 
αδελφών Καναγκίνη, μαρμαρογλυπτών από την Τήνο: Frații Kanaghini/Constanţa 
[Αδελφοί Καναγκίνη/Κωνστάντζα]. (εικ. 6)

—Νικολαΐδης & Χαζόπουλος: ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ/ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ Κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ/ 
ΓΕΝΝΕΙΘΗΣ (sic) ΕΝ/ 40 ΕΚΚΛΗΣΟΙΑΙΣ (sic)/ΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ/ 1883 ΑΠΕΒΗΟΣΕΝ 
(sic)/ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΖΗ/ΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ/1921/ΜΑΝΟΛΙ (sic) Μ./ ΧΑΖΟΠΟΥΛΟΣ/ 
ΑΠΕΒΗΟΣΕΝ (sic) ΤΗ 7/ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ/1918/ΕΤΩΝ 5. Ο Δημήτριος Κ. Νικολαΐ-
δης (21.7.1883 – 4.8.1921) είχε γεννηθεί στις Σαράντα Εκκλησίες της Ανατολικής 
Θράκης, περιοχή από την οποία προέρχονταν πολλοί κάτοικοι της Κωνστάντζας. 
Οι πρώτοι που έφτασαν από τις Σαράντα Εκκλησίες ήταν κτίστες που έκτισαν τα 
περισσότερα σπίτια της Κωνστάντζας το 1858, όταν ξεκίνησε η αναγέννηση της 
πόλης.12 

—Παπαβασιλείου/Papavasile: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΙΟΥ (sic)/ ΕΝΘΑΔΑΙ 
(sic) ΚΕΙΤΑΙ/ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΙΟΥ/ΕΓΕΝΝΗΘΗ 20/ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 1862/

10 Σ. Μάνεσης, «Η ελληνική κοινότης Κωνστάντζης...», ό.π., σ. 103, 111· Φλ. Κωνσταντίνου, Η οικο-
νομική παρουσία των Ελλήνων στη Ρουμανία από τον Κριμαϊκό μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλε-
μο, Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 2013: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, σ. 306.
11 Βλ. σχετικά, Δ. Μαρκάτου, Ευθ. Μαυρομιχάλη, Δ. Παυλόπουλος, Νεοελληνική Ταφική Γλυπτική, 
Αρχές 19ου αιώνα – 1940, Αθήνα: 2015, Ίδρυμα Παναγιώτη & Έφης Μιχελή, σ. 111-112.
12 Σ. Μάνεσης, «Η ελληνική κοινότης Κωνστάντζης...», ό.π., σ. 85.
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ΑΠΕΒΙΟΣΕ (sic) ΤΗ 16/ΙΟΥΝΙΟΥ 1921. Σύμφωνα με επιγραφή στα ρουμανικά, ο 
παρών «οίκος των νεκρών» κατεσκευάσθη και ανηγέρθη από τους συζύγους 
Nicolae Papavasile και Nicolina N. Papavasile στις 15 Σεπτεμβρίου 1927.

—Πρέκας: ΠΡΕΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ/ 1936-1979.Πρόκειται για τη νεότερη επιγραφή 
στα ελληνικά που εντοπίστηκε στο κοιμητήριο.

—Ρίζου: ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΕΡΓΕΤΗΔΙ ΜΑΡΙΑ ΣΤ. ΡΙΖΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΗΣ. Το μνημείο αυτό, ένας απλός μικρός σταυρός, βρίσκεται στον 
περίβολο της Ελληνικής Εκκλησίας της Κωνστάντζας. Η Μαρία Ρίζου συγκαταλε-
γόταν στους μεγάλους ευεργέτες της ελληνικής κοινότητας, καθώς είχε δωρίσει 
στην κοινότητα ένα σπίτι και δύο εκατομμύρια λέι.13 

—Σάββα: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΒΒΑ/ ΕΞ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΘΡΑΚΗΣ/ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΤΩ 1850/ 
ΑΠΕΒΙΩΣΕΝ ΤΩ 1895./PERICLI SAVVA 1850-1895.Ο Περικλής Σάββα (1850-
1895) προερχόταν από την Αγχίαλο.

—Σωτηρίου/Sotiriu: ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ/ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ/ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΕΙΣ 
ΣΑΡΑΝΤΑΚ/ΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩ 1853 ΑΠΕ/ΒΙΩΣΕΝ ΤΗ 21/ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1899.HRISTU 
SOTIRIU. Ο Θεόδωρος Σωτηρίου (1853-1899) προερχόταν από τις Σαράντα Εκ-
κλησίες της Ανατολικής Θράκης. Στο ίδιο μνημείο έχει ενταφιαστεί και ο Hristu 
Sotiriu (Χρήστος Σωτηρίου).

—Τσαγκαρίδη & Demetriade (Δημητριάδης): ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ/ ΠΑΡΑΣΚΙΒΙΤΣΑ Κ. 
ΤΣΑΝΓΓΑΡΙΔΙ (sic)/ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ/ΠΟΛΕΙ ΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 
1875/ ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ/ 1920.JEAN DEMETRIADE/ 1893-1962.Η 
Παρασκευή Κ. Ταγκαρίδη (20.6.1875 – 7.9.1920) προερχόταν από την Κωνσταντι-
νούπολη. Στο ίδιο μνημείο έχει ενταφιαστεί και ο Jean Demetriade (Δημητριάδης).

—Χρυσικός: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ 1859-1913. Ο Δημήτριος Γ. Χρυσικός 
(Dimitrie Hrisicos) είχε γεννηθεί στη Ζαραφόνα (σημερινή Καλλιθέα) της Λακω-
νίας, ορεινό χωριό στον Πάρνωνα Στην Κωνστάντζα ασχολήθηκε με το εμπόριο 
κρασιών και με την εστίαση.14 Το μνημείο αυτό είναι από τα πιο εντυπωσιακά στο 
κοιμητήριo της Κωνστάντζας. Αποτελείται από οβελίσκο από μαύρο μάρμαρο, με 
ανάγλυφο πορτρέτο του νεκρού, άντρα ώριμης ηλικίας με μακριά γενειάδα, μέσα 
σε κοίλο μετάλλιο από άσπρο μάρμαρο. Μπροστά από τον οβελίσκο βρίσκεται 
καθισμένη γυναικεία πενθούσα μορφή, στραμμένη προς τα δεξιά, με αρχαιοπρε-
πή ενδυμασία που εναποθέτει άνθη.15 Η σύνθεση ορίζεται από μαρμάρινο κιγκλί-
δωμα. Είναι έργο του Τήνιου μαρμαρογλύπτη Ιωάννη Ρενιέρη (1884-1947), που 
είχε εργαστήριο στην παραδουνάβια πόλη-λιμάνι Γαλάτσι.16 (εικ. 7).

13 Ό.π., σ. 109.
14 Ε. Γεωργιτσογιάννη, «Λάκωνες και Τσάκωνες στη Ρουμανία: πρώτη προσέγγιση με βάση ιστο-
ρικές και μνημειακές μαρτυρίες», Λακωνικαί Σπουδαί ΚΒ΄ (2020), σ. 411-412· Φλ. Κωνσταντίνου, Η 
οικονομική παρουσία των Ελλήνων στη Ρουμανία, ό.π., σ. 301 σημ. 2007, σ. 305 σημ. 2028.
15 Σχετικά με ανάλογες πενθούσες μορφές, βλ. Δ. Μαρκάτου, Ευθ.  Μαυρομιχάλη, Δ. Παυλόπουλος, 
Νεοελληνική Ταφική Γλυπτική..., ό.π., σ. 252-253, 312-313.
16 Ε. Γεωργιτσογιάννη, «Λάκωνες και Τσάκωνες...», ό.π. σ. 412.
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Εικόνα 7. Μνημείο Δημήτριου Γ. Χρυσικού (Φωτ. Αρχείο συγγραφέα)

—Angelopol (Αγγελόπουλος): FAM. ANGELOPOL/ ANGELOPOL VANG-
HELE/1865-1930/ ANGELOPOL EVANGHELIA/1870-1941/ FAM. MUSAT/MU-
SAT GHEORGHE/1888-1970/MUSAT MARIANTHI/1896-1976.
—Argyropol (Αργυρόπουλος): ARGYROPOL/ POLYXENIA/ 1911-1991/ 
ARGYROPOL/ GEORGE/1913-1993.
—Avgerinidis (Αυγερινίδης): FAM./ AVGERINIDIS ANTON.
—Bagiu (Μπάτζιος) &  Adamopol (Αδαμόπουλος): FAMILIA BAGIU/ BAGIU 
VASILE/ ANTRENOR DE BOX [Προπονητής πυγμαχίας] 1901-1979/
ELENA BAGIU/ 1912-1988. STATE ADAMOPOL /1887-1969/ ADAMOPOL 
MARIOARA/1893-1932.
—Banioti (Μπανιώτης): BANIOTI PARIS/1911-2003/BANIOTI ECATERI-
NA/1920-1997/BANIOTI HRISTU/1947-2003.
—Bardi: BARDI VANGHELE /IOVANI/ RÂMÂNI POGRADEŢ /ALBANIA./ N. 1910 
D.2000 BARDI ARHONDULA/ ARHONDI/ 40 BISERICI/ GRECIA/ N. 1914. Ο 
Vangele Bardi (1910-2000) προερχόταν από το Remenj του Πόγραδετς στην 
Αλβανία και η σύζυγός του Αρχοντούλα (1914- ) από τις Σαράντα Εκκλησίες της 
Ανατολικής Θράκης.
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—Calderimi (Καλντερίμης): FAMILIA NICU I. CALDERIMI./ NICOLAE CALDERIMI 
1894-1935/ SĀ-I FIE ŢÂRÎNA [ŢÂRÂNA] USOARĀ (=Γαίαν έχει ελαφράν) /IOZEFINA 
CALDERIMI. Η οικογένεια Καλντερίμη είχε καταγωγή από την Αγχίαλο. Ο Νικόλα-
ος Καλντερίμης ήταν έμπορος. Γνωστή επίσης είναι η παρουσία των Ιωάννη και 
Δημήτριου Καλντερίμη, εμπόρων, καθώς και του Χρήστου Καλντερίμη, ιατρού μι-
κροβιολόγου, προέδρου του συλλόγου ερασιτεχνών ηθοποιών «Λυρικοδραματική 
εταιρεία», που ιδρύθηκε το 1899 ως παράρτημα του συλλόγου «Ελπίς».17

—Capato (Καπάτος): CAPATO STELA/1927-2003/ELENA CAPATO/1901-1960/
AHILEIA CAPATO/1897-1976/PARASCHIVA CIUCEANU/1897-1980/CAPATO 
AHILE/1948-1988/CAPATO HRISTOS/1922-1997.
—Carabiber (Καραμπιμπέρης) & Sotiriu (Σωτηρίου): FRONIMOS CARABIB-
ER/1872-1945/SOTIRIA CARABIBER/1885-1964/AMALIA SOTIRIU/1861-1954/
ELEFTERIE SOTIRIU.1887-1955.Η οικογένεια Καραμπιμπέρη καταγόταν από την 
Αγχίαλο. Είναι γνωστή η παρουσία του εμπόρου υποδημάτων Αλ. Καραμπιμπέρη.18

—Caramihale (Καραμιχάλης) & Calamara (Καλαμαράς): FAM. CARAMIHALE/
CARAMIHALE STERE/1948-1999/CARAMIHALE MARIA/1951-/CARAMIHALE 
TUDORA/1901-1991/CARAMIHALE NICOLAE/1900-1997. Σε ξύλινο σταυρό: 
CALAMARA ILIE.
—Catanis (Κατάνης): GHEORGHE CATANIS/1868-1923. Κατά την επιγραφή, το 
μνημείο έχει κατασκευαστεί από τη σύζυγό του.
—Caraiani (Καραγιάννης): FAMILIA CARAIANI/CARAIANI IANCU/1945-/CARAIANI 
MARIA/1946-2002.
—Cosma (Κοσμά): ATENA LUCIA COSMA/STUDENTA ANU V/INSTITUTUL 
POLITECHNIC/GALAŢI/N.6. VII. 1947 D.15. I.1971 [Αθηνά Λουκία Κοσμά, φοιτήτρια 
στο Πολυτεχνικό Ινστιτούτο στο Γαλάτσι, γεν. 6. 7.1947, απεβ. 15.1.1971]. Είναι γνω-
στή η παρουσία του Alexandru Cosma, εμπόρου (τέλη 19ου – αρχές 20ου αιώνα).19 
—Diamantopol (Διαμαντόπουλος) & Panga (Πάγκας): Μαρμάρινη πλάκα: 
VASILICHI/ DIAMANTOPOL/1883-1962/HRISOPI/DIAMANTOPOL/1871-1943/
PANGA ANDREI/1911-1978/PANGA EUDOCHIE/1910-/ DIAMANDOPOL SAVA 
1879-1961/DIAMANDOPOL SPIRU dec. [απεβίωσε] 18.08.1920. Είναι γνωστή η 
παρουσία του εμπόρου ξυλείας Νικ. Διαμαντόπουλου και των εμπόρων τροφίμων 
Αδελφών Διαμαντοπούλου, από την Αγχίαλο. Ο δε Σπύρος Διαμαντόπουλος ήταν 
ένας από τους μεγάλους ευεργέτες της ελληνικής κοινότητας Κωνστάντζας.20

17 Monitorul Official al României 35 (17 Μαΐου 1912), σ. 1712 (δημοπρασία λόγω πτώχευσης του 
εμπορικού οίκου των Nicu Calderimi και Socrate Panaiotopol), (δημοπρασία λόγω πτώχευσης του 
εμπορικού οίκου του Iancu Claderimi)· Monitorul Official al României 216 (1/13 Ιανουαρίου 1892), σ. 
1712 (Dimitrie Claderimi)· Σ. Μάνεσης, «Η ελληνική κοινότης Κωνστάντζης...», ό.π., σ. 104, 110 (Χρή-
στος Καλντερίμης). 
18 Σ. Μάνεσης, «Η ελληνική κοινότης Κωνστάντζης...», ό.π., σ. 111.
19 K. Ardeleanu, “Constantza, Merchants”, Black Sea Research Project. Διαθέσιμο στον δικτυακό 
τόπο: https://cities.blacksea.gr/en/constantza/4-1-1/ (τελευταία πρόσβαση 04/11/2019).
20 Σ. Μάνεσης, «Η ελληνική κοινότης Κωνστάντζης...», ό.π., σ. 109, 110.
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—Dimitriu/ Dumitriu (Δημητρίου): STAVRO DIMITRIU/7.9.1850-1.7.1920/
DUMITRU DUMITRIU/1886.7.IX- 1957.20.X. Ο Σταύρος Δημητρίου (1850-1920) 
από τη Βάρνα ήταν σημαντικός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης του πολυτελούς 
ξενοδοχείου Grand Hotel. Υπήρξε επίσης ένας από τους μεγάλους ευεργέτες 
της ελληνικής κοινότητας Κωνστάντζας. Στη συνέχεια, το ξενοδοχείο ανέλαβε 
ο γιος του Δημήτριος Δημητρίου (1886-1957). Ο ίδιος ήταν και αντιπρόσωπος 
της Ford Motor Company στη Ρουμανία και στα Βαλκάνια.21 Στο διπλανό μνη-
μείο έχει ενταφιαστεί ο γιος του Δημήτριου Δημητρίου, Σταύρος: DUMITRIU 
STAVRO/1925-2006.

—Economu (Οικονόμου) & Ciomu (Σιώμου): FAMILIA ION N. ECONOMU/şi [και] 
CIOMU/ Ion Economu/1878-1935/Anastasia/1882-1965/CIOMU ION 1887-1952/
CIOMU E. GHEORGHE/1920-/ CIOMU VICA/1918-1987. Γνωστή είναι η παρουσία 
του Κων. Οικονόμου, μέλους της Εφορείας των Σχολών της κοινότητας (1940).22

—Garofil (Γαρόφλος): GAROFIL STERE/D. 1972/GAROFIL CHIRATA/D.1975.

—Gheorgiade (Γεωργιάδη) & Teodoride/Teodoridis (Θεοδωρίδης): AGLAIA /
GHEORGIADE-/POPESCU/1926-1965/FLOREA/1919-2001. Στην πίσω πλευ-
ρά: TEODORIDE ECATERINA/1929-1980/ TEODORIDE IANCU/1923-2002.
Στο διπλανό μνημείο: TEODORIDIS/DUMITRU GHE./1925-1974/ TEODORIDIS 
IOANA/1933-1986/DIŢA STANA/1935-/NICOLESCU RADU/1978-2003.Γνωστή 
είναι η παρουσία του Κ. Γεωργιάδη, ιατρού γυναικολόγου, από την Κωνσταντι-
νούπολη.23

—Gheorgiu (Γεωργίου): ECATERINA/HRISANTHI/GEORGHE TAŢA [πατέρας] 
N.1840 D.1916/XANTIPA MAMA [μητέρα] N.1860 D.1931/ECATERINA SOŢIE [σύ-
ζυγος] N.1900 D.1938/HRISANTHI N. 1903 D. 1958/FAMILIA PANU GEORGHIU 
[Οικογένεια Πάνου Γεωργίου]. Ο Πάνος Γεωργίου ήταν βιομήχανος αλεύρων.24 Το 
μνημείο αποτελείται από αετωματική στήλη διακοσμημένη με ανάγλυφη φτερω-
τή αγγελική μορφή, η οποία αγκαλιάζει σταυρό και μοιάζει πολύ με το Μνημείο 
Κουλουμούνδρα. (εικ. 8)

—Gheorgiu (Γεωργίου) & Kalamara (Καλαμαράς): GHEORGIU/
DEMOSTENE/1888-1956/GHEORGIU/FLORICA/1899-1983/SPIRU/KALA-
MARA/1930-1993/KALAMARA/NICOLAE HRISTU/1930-1997/CALAMARA 
ILIE/1926-1998.

—Gramaticu (Γραμματικός): GRAMATICU HRISTU/1910-1992/GRAMATICU 
ECATERINA/1902-1910.

21 Familia Stavro Dimitriu – Constanta. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: https://elpis.ro/wp-content/
uploads/2019/06/09-Stavro-Dimitriu.pdf (τελευταία πρόσβαση 20/08/2020)· Σ. Μάνεσης, «Η ελ-
ληνική κοινότης Κωνστάντζης...», ό.π., σ. 109· Φλ. Κωνσταντίνου, Η οικονομική παρουσία των Ελλή-
νων στη Ρουμανία, ό.π., σ. 303.
22 Σ. Μάνεσης, «Η ελληνική κοινότης Κωνστάντζης...», ό.π., σ. 107-108.
23 Ό.π., σ. 110.
24 Ό.π., σ. 113.
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Εικόνα 8. Μνημείο οικογένειας Panu Gheorgiu (Πάνου Γεωργίου) 
(Φωτ. Αρχείο συγγραφέα )

—Hristuli (Χριστούλης): HRISTULI IORDAN/NASCUT IN MANGALIA LA 1888/
MORT LA 1915 [Χριστούλης Ιορδάνης, γεννήθηκε στη Μαγγάλια το 1888, πέθανε 
το 1915].

—Leoncinides Nicolae (Λεοντσινίδης Νικόλαος): FAM. LEONCINIDIS/ 
NICOLAE/1925-1978/AURELIA 1935.

—Leoncinides Teodosie (Λεοντσινίδης Θεοδόσιος): TEODOSIE S. LEONCINIDIS/
NASC. IN SATUL HIOS 1840/DEC.1923/MARIA LEONCINIDIS/NASCUTA 
TSICHINA/ IN SATUL HIOS/ 1843/DESC.1933/MIHALI TH. LEONCINIDIS/NASC. 
IN SATUL HIOS/1895/DEC.1944/ ECATERINA N. LEONCINIDIS/NASCUTA 
CONSTANTINESCU/ IN GALAŢI 14.III.1891/DEC.12.III.1965. Σύμφωνα με την 
επιγραφή, ο Θεοδόσιος Λεοντσινίδης, γεννήθηκε στη Χίο το 1840 και πέθανε το 
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1923, η Μαρία Λεοντσινίδη, το γένος Τσιτσίνια, γεννήθηκε στη Χίο το 1843 και πέ-
θανε το 1933, ο Μιχάλης Θ. Λεοντσινίδης, γεννήθηκε στη Χίο το 1895 και πέθανε 
το 1944 και Αικατερίνη Ν. Λεοντσινίδη, το γένος Κωνσταντινέσκου, γεννήθηκε στο 
Γαλάτσι στις 14.3. 1891 και πέθανε το 1965.

—Mandalopol (Μανταλόπουλος): FAMILIA MANDALOPOL/ARISTOTEL/ 1914-
2002/VICTORIA/1927.

—Mavromalide (Μαυρομαλίδης): MAVROMALIDE PETRE/1926-/ MAVROMALIDE 
MARIA/1932-/BULICĂ ILIE//1907-1987/ BULICĂ MARIA/1910-1984. Σε ξύλινο 
σταυρό: MAVROMALIDE AUREL/1933-2006.

—Metaxa (Μεταξά) & Petru (Πέτρου): METAXA ELISABETA/1882-1938/PETRU 
DUMITRU/1880-1944/PETRU IRINA -1930/ PETRU ALEXANDRINA/ 1891-1979.

—Metaxa (Μεταξάς), Politis (Πολίτης) & Stefanidis (Στεφανίδης): IN MEMORIA/
BUNULUI NOSTRU SOT TATA BUNU SI CUMNAT [Στη μνήμη του καλού μας συζύγου, 
καλού πατέρα και κουνιάδου] NICULAE METAXA 1886-1962/GHEORGHE POLITIS 
1858-1940/PARISA POLITIS 1869-1955/LEONIDA STEFANIDIS 1883-1953.

—Moraitis (Μωραΐτης) & Papaspiratos (Παπασπυράτος): AICI ODIHNESC 
[Ενθάδε κείται] ANGHELICA MORAITIS/1880-1955/EUSTATIE PAPASPIRA-
TOS/1882-1966/MIHAIL MORAITIS/1866-1940/EMANOILMORAITIS/1906-1923/
MIRCEA TEODORESCU/1913-1985/MARIA TEODORESCU/ 1916-19.

—Naciadis/Naceadis/Naciades (Νακιάδης): NACIADES TACU/1938-1984.
Άλλο μνημείο: NACEADIS IANCU/1907-1984/ NACEADIS MARIA/1896-1989.
Άλλο μνημείο: NACIADIS COSTA/1913-2004/NACIADIS ELENA/1913-1996.

—Pana (Πανάς): PANA ELENA/N.1924-D.2001/PANA GHEORGHE/
N.1886-D.1984/PANA MARIA/1893-1984/PANA GH. MARIA/1915-2000.
RIDICATA DE FI[I]CA [Ανηγέρθη από την κόρη] / PANA ELENA.

—Papadopol (Παπαδόπουλος): PAPADOPOL/ANTONACHE-ANTONI/N. 1911-
D.1984/PAPADOPOL ECATERINA/N.1916-D.1998.

—Pilarinos (Πυλαρινός): FAMILIA PILARINOS/PILARINOS CONSTANTIN/N. 
1920-D.1997.

—Rusu (Ρούσος): COMANDANT CURSA LUNGA [Καπετάνιος μεγάλων ταξι-
διών]/RUSU TEODOR 1908-1979/RUSU ANASTASIA 1917-1999/MARIGULA 
CURELEA 1919-2002. Κοσμείται με ανάγλυφο ατμόπλοιο, δηλωτικό του επαγ-
γέλματος του Teodor Rusu. Η οικογένεια Ρούσου ήταν έμποροι, με καταγωγή από 
την Κυνουρία.

—Sarry (Σαρρής): ZIARIST [Δημοσιογράφος] CONSTANTIN SARRY 1878-1960/
Nicolae D. Sarry/1845-1911/ACHILE N. SARRY/1894-191(8?)/MORT PENTRU 
PATRIE [Πέθανε για την πατρίδα]/HARICLIA N. SARRY/1858-1946. (εικ. 9) Άλλο 
μνημείο: DUMITRU SARRY/1882-1946/MARINCIU EPURE/1891-1984/MARINA 
EPURE/1905-1983/SERGIU EPURE/1928-1997/EMMA SARRY EPURE 1931-. 
Άλλο μνημείο: ALECU SI MARIA/ SARRY/SARI VASILICHIE/1909-1953. 
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Εικόνα 9. Μνημείο οικογένειας Sarry (Σαρρή)

Ο Κωνσταντίνος Ν. Σαρρής ήταν δημοσιογράφος, εκδότης της εφημερίδας 
Dodrogea Juna για περίπου σαράντα χρόνια, και σημαντική προσωπικότητα της 
πόλης. Πατέρας του ήταν ο Νικόλαος Δ. Σαρρής (1845-1911), έμπορος κρασιού 
και μητέρα του η Χαρίκλεια Ν. Σαρρή (1858-1946). Ο Αχιλλέας Ν. Σαρρής, αδελ-
φός του Κωνσταντίνου, υπηρέτησε ως υπολοχαγός στον ρουμανικό στρατό κατά 
τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και σκοτώθηκε στη μάχη της Turtucaia (Tutrakan).25 
Θεωρείται ήρωας πολέμου και το όνομά του έχει δοθεί σε μια οδό της Κωνστά-
ντζας. Ο Δημήτριος Ν. Σαρρής (1882-1946), επίσης αδελφός του Κωνσταντίνου, 
ήταν μηχανικός. Από το γάμο του με την Αγγλίδα Louise Coomes απέκτησε επτά 
παιδιά. Η Έμμα Σαρρή (1931), το μικρότερο από τα παιδιά του, παντρεύτηκε τον 
Sergiu Epure 1928-1997, ιταλικής καταγωγής, γιο του τυπογράφου Marinciu 
(1891-1984) και της Marina Epure (1905-1983). O Αλέκος Σαρρής ήταν γιος του 
Δημήτριου.26 

25 Gl. E. Torrey, “The Battle of Turtucaia (Tutrakan) (2-6 September 1916): Romania’s Grief, Bulgar-
ia’s Glory”, East European Quarterly 37:4 (2003), σ. 379-402.
26 Για την οικογένεια Σαρρή, βλ. St. Lascu, Nepoții unchiului Cociu... (document), sărbătorește 
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—Sideropol (Σιδηρόπουλος) & Verioti (Βεριότης): FAMILIA SIDEROPOL/FAMILIA 
T. VERIOTI/ASIMINA N.1925 D./TEODOR N.1924 D.1993.

—Sideropol (Σιδηρόπουλος), Zanguropol (Ζαγκουρόπουλος) & Ghioni (Γκιώνης): 
ARGHIRA SIDEROPOL/N.1906-D.1990/IANI SIDEROPOL/9-X-1911/1946/SA-
RANDI SIDEROPOL/1-11-1900/3-11-1959/MARIA ZANGUROPOL/N.1985 D.1975/
ELENA SIDEROPOL/N.1902- D.1983/HRISULA GHIONI/N.1905-D.1987.

—Smirneos (Σμυρναίος): FAMILIA/ MIHAIL SMIRNEOS/MIHAIL SMIRNEOS/1897-
1967/SMIRNEOS CAROLINA/1905-1988/ SOFIA SMIRNEOS/1870-1942/
ROZALIA LEVANDOVICI/1870-1942.

—Sotiriadis (Σωτηριάδης): FAMILIA/ANASTASE N. SOTIRIADIS/NICOLAOS/ANA 
A. SOTIRIADIS/ ANASTASE N. SOTIRIADIS.

—Tsaquiris (Τσακίρης) & Damian (Δαμιανός): DAMIAN/CONSTANTIN/
N.1964-D.1995. TSAQUIRIS/MERI/N.1917-D.1983/ TSAQUIRIS EVANGHELOS/
N.1904-D.1984.
—Vanghele (Βαγγέλης): VANGHELE SPERANŢA/n.23.IV.1924 -d. 29.I.1986/ 
VANGHELE C_TIN[Constantin]/ n. 29.V. 1924-d. 24.VI.1997.

—Veriotti (Βεριότης): VERIOTTI/HRISTU/ 1874-1940/TUDORA/1874-1956/
ELENA/1912-1983/STERE/1914-2007.

—Vlismas (Βλησμάς): FAMILIA VLISMAS/GHERGHINA DRAGAN/1912-
1978/C.TIN VLISMAS/1911-1992/IOANA VLISMAS/1913-1999/GHEORGHE 
VLISMAS/1939-1993/MARIA VLISMAS/1938-2004.

—Xantopol-Barta (Ξανθοπούλου-Μπάρτα): ERNESTINA XANTOPOL/BARTA/
N.15.1.1887-D.13.1.1957.

Το Ταφικό Μνημείο Πεσόντων στην Εκστρατεία  
της Ουκρανίας
Πρόκειται για υψηλή ταφική στήλη με σταυρό στην επίστεψη και διάκοσμο 

από ανάγλυφα νεοκλασικά μοτίβα, όπου ξεχωρίζουν μια κλεψύδρα με φτερά, 
σύμβολο του χρόνου της ζωής που περνά γρήγορα, και ένας στέφανος από δύο 
κλάδους δεμένους με ταινία στο κάτω μέρος –σύμβολο νίκης επί του θανάτου–, 
που περιβάλλεται από βήλο, το οποίο φανερώνει το πέρασμα από τη ζωή στο 
θάνατο.27 

Dobrogea 141 (22 Nov. 2019). Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: https://www.ziuaconstanta.ro/fon-
dul-documentar-dobrogea-de-ieri-si-de-azi/articol/sarbatorestedobrogea141-nepotii-unchiu-
lui-cociu-document-2635.html (τελευταία πρόσβαση 20/08/2020).
27 D. Keister, Stories in stone. A field guide to cemetery symbolism and iconography, Salt Lake 
City 2004: Gibbs Smith, σ. 115, 132· Π. Γαβαλά – Ελ. Γαρέζου, Τα γλυπτά μνημεία του κοιμητηρίου 
Αγίου Γεωργίου. Ερμούπολη Σύρου (19ος – 20ός αιώνας), Αθήνα 1994: Υπουργείο Αιγαίου – Δήμος 
Ερμούπολης & Γνώση, σ. 733-734.



Ελληνικές κοινότητες στα Βαλκάνια (19ος-20ός αι.)490 |

Ακολουθούν οι επιγραφές: 

ΑΠΕΘΑΝΟΝ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ/
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ/ ΥΠΟΔΕ-
ΚΑΝΕΥΣ 7ΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓ-
ΜΑΤΟΣ/ΕΚ ΠΥΡΓΟΥ ΚΟΡΥΝΘΙΑΣ 
(sic) ΕΤΩΝ 30/ΑΠΕΘΑΝΕΝ 
ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΗ ΤΗ 30 ΜΑΙ-
ΟΥ/1919 ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑ 
ΤΗΝ ΟΔΗΣΣΟΝ.
Α.Μ.ΒΛΑΣΤΕΡΟΣ (αντί του ορθού: 
ΒΛΑΣΕΡΟΣ) /ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ 7ΟΥ 
ΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ/ΕΚ 
ΝΑΞΟΥ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΧΩΡΙΟΥ 
ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ (αντί του ορθού: 
ΚΕΡΑΜΙΟΥ) /ΕΤΩΝ 24 ΑΠΕΘΑ-
ΝΕΝ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΗ ΤΗ 19 
ΜΑΙΟΥ/1919 
ΤΟΔΕ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΕΓΕΙ-
ΡΕΤΑΙ/ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΗΣ/
ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ. 

Στο μνημείο έχουν εντα-
φιαστεί ο Χρήστος Σταυρίδης 
του Ιωάννη (1889-1919), υπο-
δεκανέας, από τον Πύργο Κο-
ρινθίας –κατά την επιγραφή– 
ή από τον Πύργο του νομού 
Αχαΐας και Ήλιδος, κατά τα 
αρχεία της Διεύθυνσης Ιστο-
ρίας Στρατού, όπου αναγρά-
φεται και η σωστή ημερομηνία 
του θανάτου του (30 Μαρτίου 
1919) και ο Αντώνιος Βλασε-

ρός του Μιχαήλ (1895-1919), στρατιώτης, από το χωριό Κεραμί της Νάξου. Το 
μνημείο ανήγειρε η ελληνική κοινότητα της πόλης, αφιερωμένο στους δύο αυ-
τούς Έλληνες στρατιώτες που συμμετείχαν στην εκστρατεία στην Ουκρανία και 
μεταφέρθηκαν μαζί με άλλους τραυματίες στην Κωνστάντζα, όπου και απεβίω-
σαν. Οι ελληνικές δυνάμεις αποτελούσαν τμήμα του συμμαχικού εκστρατευτικού 
σώματος, που εστάλη στην Ουκρανία, για να πολεμήσει κατά των μπολσεβίκων.28

28 Ε. Γεωργιτσογιάννη, «Στρατιώτης από τη Νάξο στην εκστρατεία της Ουκρανίας (1919): η μαρτυ-
ρία του Ταφικού Μνημείου στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας», Ναξιακά 8 (2018), σ. 67-71.

Εικόνα 10. Μνημείο Πεσόντων στην Εκστρατεία   
της Ουκρανίας (Φωτ. Αρχείο συγγραφέα)
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Το εργαστήριο μαρμαρογλυπτικής των αδελφών Καναγκίνη

Εικόνα 11. Μνημείο οικογένειας Petcu, έργο Πέτρου Καναγκίνη (Φωτ. Αρχείο συγγραφέα) |  
Εικόνα 12. Μνημείο Kirilu V. Banu, έργο Φραντζέσκου Καναγκίνη  (Φωτ. Αρχείο συγγραφέα)

 Στο Κοιμητήριο εντοπίστηκαν πέντε ενυπόγραφα μνημεία, έργα των αδελφών 
Καναγκίνη από τον Πύργο της Τήνου που ζούσαν στην Κωνστάντζα. Ο πατέρας 
τους, Ιωάννης Καναγκίνης, που επίσης ασχολείτο με τη γλυπτική, είχε μετοικήσει 
στην Κωνσταντινούπολη· στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Κωνστάντζα μαζί με 
τους γιους του.29 Ήταν οι: Φραντζέσκος (1854-;), Νικόλαος (1864-1911), Πέτρος 
(1869- μετά το 1921) και Κωνσταντίνος Καναγκίνης (1874 ή 1876- μετά το 1921).30 
Στο Κεντρικό Ορθόδοξο Νεκροταφείο της Κωνστάντζας εντοπίστηκε το Μνημείο 
Κουλουμούνδρα, το οποίο υπογράφουν ως «Αδελφοί Καναγκίνη» (1893). Ίσως 
έργα τους να είναι και τα Μνημεία Panu Gheorgiu και Ioan Zamfirescu (1842-
1909), που μοιάζουν πολύ με το προηγούμενο. 

Οι ίδιοι υπογράφουν επίσης ως «ΕΡΓΟΝ ΑΔΕΛΦΩΝ Ι. ΚΑΝΑΓΚΙΝΗ» το Προ-
σκυνητάριο του Αγίου Ευθυμίου στην Ελληνική Εκκλησία της πόλης, αφιέρωμα 
της Συντεχνίας Παντοπωλών (20/1/1904). Στο κοιμητήριο βρέθηκαν δύο έργα 
του Πέτρου Καναγκίνη, το Μνημείο της οικογένειας Petcu, ψηλή στήλη διακο-
σμημένη με ανάγλυφη μορφή αγγέλου που αγκαλιάζει ένα μικρό κορίτσι (ανερ-

29 Πληροφορία του κ. Φίλιππου Καναγκίνη, καθηγητή πληροφορικής, τον οποίο ευχαριστώ.
30 Δημοτολόγια Δήμου Πανόρμου Τήνου (1908-1911 και 1921)· Αλ. Φλωράκης, Σχέδια Τηνιακής Μαρ-
μαρογλυπτικής. 19ος και 20ός αιώνας, Αθήνα 1993: Φιλιππότης, σ. 36, 244, 248.
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γέρθηκε από τον D. Petcu στη μνήμη της γυναίκας του Elena, που πέθανε στις 
28/1/1899 σε ηλικία 32 ετών, μαζί με τα παιδιά τους Stefania, ενός έτους, και 
Niculae, δύο ετών) (εικ. 11) και το Μνημείο της Ecaterina D. Stefanescu (πέθανε 
το 1927 σε ηλικία 17 ετών), ψηλή αετωματική στήλη. Εντοπίστηκαν επίσης δύο 
έργα του Φραντζέσκου Καναγκίνη, το Μνημείο του Kirilu V. Banu (γεννήθηκε στο 
Sliven της Βουλγαρίας το 1853 και πέθανε το 1902), μεγάλος σταυρός πάνω σε 
βάθρο, διακοσμημένος με ανάγλυφο αγγέλου που κρατά σταυρό (εικ. 12), και το 
Μνημείο του Ion Bucur [1888(;)- 1936], ψηλή στήλη με σταυρό. 

Συμπεράσματα
Στην Κωνστάντζα σώζονται ταφικά μνημεία σημαντικών μελών της ελληνικής 

κοινότητας, όπως του δημοσιογράφου και εκδότη Κωνσταντίνου Σαρρή, του βι-
ομήχανου Πάνου Γεωργίου, του επιχειρηματία και ευεργέτη Σταύρου Δημητρίου, 
των επιχειρηματιών Δ. Χρυσικού, Ν. Καλντερίμη, Κ. Κουλουμούνδρα, Σ. Ιβράκη, 
των ευεργετών Μαρίας Ρίζου και Σπύρου Διαμαντόπουλου, αλλά και μνημεία αν-
θρώπων λαϊκών τάξεων. Μια ενδιαφέρουσα ιστορική μαρτυρία αποτελεί επίσης 
το Μνημείο Ελλήνων Πεσόντων στην Εκστρατεία της Ουκρανίας (1919). 

Τα μνημεία αυτά αποτελούν επίσης καλλιτεχνικές μαρτυρίες της ταφικής 
γλυπτικής. Ξεχωρίζουν τα μνημεία με τις ανάγλυφες αγγελικές μορφές, όπως τα 
Μνημεία Κουλουμούνδρα, Gheorgiu και Αβάνογλου, το Μνημείο Χρυσικού με την 
ανάγλυφη προτομή του θανόντος και την ολόγλυφη γυναικεία πενθούσα μορφή, 
καθώς και άλλα μνημεία διακοσμημένα με διάφορα νεοκλασικά μοτίβα, όπως το 
Μνημείο Ελλήνων Πεσόντων στην Εκστρατεία της Ουκρανίας. Τα περισσότερα 
από τα μνημεία ωστόσο –κυρίως τα νεότερα– είναι στήλες με σταυρό, καθώς 
και απλοί σταυροί. Ανάμεσα στα σωζόμενα μνημεία εντοπίζονται έργα Ελλήνων 
μαρμαρογλυπτών από την Τήνο, ένα του Ιωάννη Ρενιέρη που είχε εργαστήριο 
στο Γαλάτσι, και πέντε ενυπόγραφα έργα των αδελφών Καναγκίνη, που ζούσαν 
στην Κωστάντζα και φιλοτεχνούσαν νεοκλασικά ταφικά μνημεία για διάφορες 
εθνότητες της πόλης, Έλληνες, Ρουμάνους και Βούλγαρους. 

Τα μνημεία προσφέρουν πολλές επιγραφικές μαρτυρίες για τους ελληνικής 
καταγωγής κατοίκους της Κωνστάντζας, καθώς και εικονιστικές μαρτυρίες τόσο 
με τα πορτρέτα των νεκρών όσο και με τις φωτογραφίες τους. Τόπος προέλευ-
σης των περισσοτέρων οικογενειών είναι η Μαύρη Θάλασσα (Αγχίαλος), καθώς 
και οι Σαράντα Εκκλησίες της Ανατολικής Θράκης, ενώ άλλοι τόποι καταγω-
γής είναι η Κωνσταντινούπολη, η Μικρά Ασία, η Χίος, η Κεφαλονιά και Ιθάκη, 
η Ήπειρος, η Ευρυτανία, η Λακωνία και Κυνουρία, καθώς και η γειτονική πόλη 
Μαγγάλια. Σε ορισμένες επιγραφές αναφέρονται τα επαγγέλματα-ιδιότητες των 
θανόντων (δημοσιογράφος, καπετάνιος, προπονητής πυγμαχίας, φοιτήτρια), 
ενώ το επάγγελμα του καπετάνιου δηλώνεται και με την ανάγλυφη παράστα-
ση ατμόπλοιου. Οι επιγραφές προσφέρουν επίσης γενεαλογικές πληροφορίες 
και φανερώνουν τις αμφίδρομες σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί με την τοπική 
κοινωνία. Οι σχέσεις αυτές είναι ιδιαίτερα εμφανείς στη γλώσσα των επιγραφών 
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και στα ονόματα των θανόντων. Ειδικότερα, παρατηρείται αυξανόμενη χρήση 
της ρουμανικής γλώσσας στις επιγραφές με την πάροδο του χρόνου και εκρου-
μανισμός των ονομάτων, συγχρόνως όμως και διατήρηση της ελληνικής γλώσ-
σας στις επιγραφές έως και τα τέλη δεκαετίας 1970. Σημειώνονται επίσης και 
γάμοι με άλλες εθνότητες, κυρίως ρουμανικής καταγωγής. Όλα τα παραπάνω 
δείχνουν την ένταξη στη ρουμανική κοινωνία, αλλά και τη διάθεση για διατήρηση 
της ιδιαίτερης ταυτότητας των ελληνικής καταγωγής κατοίκων της πόλης. 



Προσωπογραφικά της Αλεξανδρούπολης  
μέσα από επιτύμβιες επιγραφές των Παλαιών 

Νεκροταφείων της (α΄ μισό 20ού αι.)1

Δημήτρης Κουντουράκης
Ιστορικός, Αρχαιολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας  

Tμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

A B S T R A C T
The selected tombstones which are introduced in the current presenta-
tion, are located in the Old Cemeteries of Alexandroupolis and date back 
to the first half of the 20th century. They are mainly tomb crosses, on which 
engraved inscriptions referring to information about the deceased can be 
found (name and surname, origin, date of birth and death, age, occupation). 
Thanks to the details gathered by these tombstones, many aspects con-
cerning the image of the early years of Alexandroupolis can be unveiled. 
Some of these crosses have additional, ornamental patterns whereas 
some others come up with no decoration at all. The tombstones that stand 
out are the ones which belong to the consul of the Austrian- Hungarian 
empire Vlasios I. Suchor, who was also an inspector of the Austrian Lloyd, 
as well as the tombstones of several refugees and soldiers, born around 
the middle of the 19th century originating from Balkan or Asian Minor cit-
ies like Adrianoupolis, Philippoupolis, Tyroloe, Sylivria, Kerasounta, Kios, 
Iasmos, Doxato, Athens and Aenos. These people moved to Alexandroup-
olis either intentionally or accidentally and finally died there for reasons 
connected with political, military, financial, commercial or other causes 
imposed by historical circumstances and actual events which took place 
in the 20th century. Examples of such events would be the amelioration 
of the political and economic status of Dedeağaç – Alexandroupolis, the 
construction of the port and the railway, the evolution of the commerce, 
the populations’ exchange, the first and second World Wars, the Civil War. 
The movement of the populations and the demographic composition of 
the residents in Alexandroupolis are reflected in examining the tombstone 
inscriptions on the graves of the deceased as well as elements about the 
city’s general social and economic life are revealed. 

ἆρα τίς ἐστι, βασιλεὺς ἢ στρατιώτης,
ἢ πλούσιος ἢ πένης, ἢ δίκαιος ἢ ἁμαρτωλός;

(Νεκρώσιμο Ιδιόμελο πλ. α΄ Ήχου) 

1 Θερμές ευχαριστίες για την πολυποίκιλη συμβολή τους οφείλω στον Δρα Βαλκανιολόγο-Τουρκο-
λόγο μοναχό π. Κοσμά Σιμωνοπετρίτη, στους συγγραφείς-ερευνητές κ. Θεόδωρο Ορδουμποζάνη 
και κ. Θεόδωρο Κυρκούδη, καθώς επίσης και στους εκπαιδευτικούς κ. Δήμητρα Παρθένου, κ. Πα-
ναγιώτα Παρασκευά, κ. Μαγδαληνή Κουντουράκη και κ. Ιρφάν Μολλά. 
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Α΄
Το Α΄ Νεκροταφείο ή τα Παλαιά Νεκροταφεία Αλεξανδρούπολης, όπως συνηθί-
ζεται να λέγονται, βρίσκονται ανατολικά της πόλης, επί της Εθνικής Οδού Αλε-
ξανδρουπόλεως – Ορεστιάδος, και καλύπτουν μία έκταση 10-15 περίπου στρεμ-
μάτων. Yφίστανται σε αυτό το σημείο από την πρώτη εικοσαετία του 20ού αι. και 
περικλείονται από τις οδούς Μακαρίου, Αγγέλου Ποιμενίδη και Πολυζωίδη. Η 
επιμελημένη σε γενικές γραμμές χωροταξία τους οργανώνεται σύμφωνα με το 
γνωστό ιπποδάμειο πολεοδομικό σύστημα και χωρίζεται σε 30 τουλάχιστον οι-
κοδομικά τετράγωνα που φέρουν κεφαλαιογράμματη ελληνική αρίθμηση. Σύμ-
φωνα με τα άρθρα 2 και 6 του «Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών κοιμητηρίων 
της Δημοτικής ενότητας Αλεξανδρούπολης», οι τάφοι χωρίζονται σε Α΄, Β΄ και Γ΄ 
κατηγορίας, οι οποίοι διαφέρουν ως προς τις διαστάσεις τους.2 Τις τελευταίες 
δεκαετίες του 20ού αι. το Α΄ Νεκροταφείο επεκτάθηκε βορείως, λόγω της πληθυ-
σμιακής αύξησης της πόλης και της έλλειψης επαρκούς χώρου ταφής. Σημειώ-
νεται ότι εντός του περιβόλου τών υπό παρουσίαση νεκροταφείων υπάρχουν τα 
στρατιωτικά και δίπλα τους τα καθολικά (προς τον οικισμό της Μαΐστρου), όπου 
πιθανώς βρίσκεται ο οικογενειακός τάφος του Άγγλου Υποπρόξενου Gudfirid 
Badeti3 και άλλων επιφανών καθολικών, τα αρμενικά, τα παλαιά μουσουλμανικά 
(δυτικά των χριστιανικών), τα εβραϊκά (σε οικόπεδο επί της οδού Κεσσάνης δί-
πλα από τα μουσουλμανικά),4 ενώ σε κεντρικό οικοδομικό τετράγωνο της πόλης, 
στη συμβολή των οδών Ιωακείμ Καβύρη και Ηρακλείου, βρίσκεται το Βρετανικό 
Στρατιωτικό Κοιμητήριο5 και βορείως και εκτός πόλης, παραπλεύρως της οδού 
Αλεξανδρουπόλεως – Άβαντος, τα Νέα ή Β΄ Νεκροταφεία. Στις 15 Οκτώβρη 2017 
εντοιχίστηκε στον εσωτερικό περίβολο που χωρίζει τα Παλαιά με τα στρατιωτικά 
νεκροταφεία ευμεγέθης μαρμάρινη πλάκα, στην οποία αναγράφονται τα ονό-
ματα 65 εκτελεσθέντων αγωνιστών-μαχητών του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ – ΕΠΟΝ – ΔΣΕ 
από το Έκτακτο Στρατοδικείο Αλεξανδρούπολης κατά την περίοδο 1946-1949. 
Τέλος, οι τάφοι των Μητροπολιτών Γερβασίου Σαρασίτη (1867-1934) και Ιωα-
κείμ Καβύρη (1880-1974) βρίσκονται στους περιβόλους των ενοριακών ναών Αγ. 
Ελευθερίου και Αγ. Αναργύρων, αντίστοιχα, ενώ οι τάφοι με τις επιτύμβιες ενεπί-
γραφες στήλες του στρατηγού Φαΐκ Χουσεΐν Πασά (1903) και του Χουσεΐν Ρεσίτ 

2 Δήμος Αλεξανδρούπολης, Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου, Τμήμα Δημοτικών Κοιμητηρί-
ων, Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών κοιμητηρίων της Δημοτικής ενότητας Αλεξ/πολης (Α.Δ.Σ. 
244/12). Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.alexpolis.gr/default.asp?static=101&id=3061 
(τελευταία πρόσβαση 7/10/2019). 
3 Ο Gudfirid Badeti ήταν Υποπρόξενος Αγγλίας στο Δεδέαγατς το 1910. Βλ. Μ. Τεμιρτσίδη, Από το 
Δεδέαγατς στην Αλεξανδρούπολη (Η ιστορία της πόλης από το 1860 έως το 1920) (Μεταπτ. διατρ.), 
Θεσσαλονίκη 2009, σ. 55.
4 Βλ. Θ. Παπαστρατής, «Ιστορία των Εβραίων της Αλεξανδρούπολης (Β΄ Μέρος)», Χρονικά 42, αρ. 
φ. 251 (Ιανουάριος-Απρίλιος 2019): Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο της Ελλάδος, σ. 14-16.
5 Βλ. Π. Αλεπάκος, «Βρετανικό Στρατιωτικό Κοιμητήριο Αλεξ/πολης (Dedeagatch British Cemetery)», 
http://alepakos.blogspot.com/2008/10/baniko-tatitiko-koimhthio-h-dedeagatch.html (τελευταία 
πρόσβαση 7/10/2019). 
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Πασά (1893) σώζονται στη δυτική πλευρά του περιβόλου του μουσουλμανικού 
τεμένους Selahaddin Camii (1895).6 

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνάς μου στα Παλαιά Νεκροταφεία Αλεξανδρούπολης 
κατέγραψα πάνω από 50 επιτύμβια, εκ των οποίων θα παρουσιαστούν σύντομα μόνο 
μερικά εξέχοντα. Πρόκειται για μεμονωμένους ή οικογενειακούς τάφους ορθόδοξων 
χριστιανών, οι οποίοι ανήκουν κυρίως σε πολίτες και κάποιοι σε στρατιωτικούς. Εκτός 
από το θρήσκευμα, κριτήρια επιλογής αποτέλεσαν ο τόπος προέλευσης των θανό-
ντων και η επαγγελματική τους ενασχόληση εν ζωή, στοιχεία με τα οποία αυτοπροσδι-
ορίζονται ακόμη και στα ενεπίγραφα επιτύμβια σήματα της τελευταίας κατοικίας τους.

Οι αναφερόμενοι τεθνεώτες γεννήθηκαν στα μέσα του 19ου κ.εξ. σε άλλες 
βαλκανικές ή μικρασιατικές πόλεις (Αδριανούπολη, Φιλιππούπολη, Τυρολόη, Ση-
λυβρία, Κερασούντα, Κίο, Ίασμο, Δοξάτο, Αθήνα, Μυτιλήνη και Αίνο) και για πο-
λιτικούς, στρατιωτικούς, οικονομικούς, εμπορικούς ή άλλους λόγους, που υπα-
γορεύτηκαν από τις ιστορικές συγκυρίες και τα γεγονότα του 20ού αι., όπως για 
παράδειγμα η γεωστρατηγική θέση του Δεδέαγατς επάνω στον οδικό άξονα Κων-
σταντινούπολης – Θεσσαλονίκης, η αναβάθμισή του το 1884 σε έδρα σαντζακίου,7 
η ίδρυση του λιμανιού και του σιδηροδρόμου8 και η συνακόλουθη ανάπτυξη του 
εμπορίου, η βουλγαρική προπαγάνδα και ο Μακεδονικός Αγώνας που ακολούθη-
σε, η ανταλλαγή των πληθυσμών, οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι, ο Εμφύλιος κτλ., 
μετακινήθηκαν εκούσια ή ακούσια κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αι. κ.εξ. στη 
νεοσύστατη και πολλά υποσχόμενη τότε πόλη και τελικά απεβίωσαν εκεί. 

Η αθρόα πανταχόθεν προσέλευση Ελληνορθοδόξων κατέστησε επιτακτι-
κή την ανάγκη ίδρυσης Ελληνικού Προξενείου, για τη διασφάλιση των ελληνι-
κών συμφερόντων. Το Υπουργείο Εξωτερικών εγγράφως προχώρησε τελικά 
στην ίδρυση Ελληνικού Προξενικού Πρακτορείου το 1875.9 Πρώτος προξενικός 

6 Σύντομη αναφορά για την ιστορία του τεμένους, τις επιτύμβιες στήλες και το περιεχόμενό τους 
βλ. στον Ö. Ertuğrul, “Dedeağaç (Alexandropolis) ve Etnoloji Müzesi (Ethnological Museum of 
Thrace-Εθνολογικό Μουσείο Θράκης)”, The Meriç Journal, Cilt 3, Sayı 6 (Απρίλιος 2019), σ. 81, φωτ. 
24, 26, 27, 28, 29, 30, 182. Ενδεικτικές φωτογραφίες του τεμένους και των τάφων βλ. στο Λεύκωμα 
Xanthi-Komotini-Evros, Muslim monuments in Western Thrace, Greece / Μουσουλμανικά μνημεία 
της Δ. Θράκης, Ελλάδα, χ.τ., ³2010: Μουφτείες Θράκης (Κομοτηνή, Ξάνθη, Διδυμότειχο), σ. 146-149. 
7 Στο σαντζάκι Δεδέαγατς υπήχθησαν οι καζάδες Δεδέαγατς, Αίνου και Σουφλίου. Βλ. Κ. Βακα-
λόπουλος, Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού, Θράκη, Θεσσαλονίκη ³1993: Αφοί Κυριακίδη, σ. 21-
22. Αναλυτικά για την ιστορία της Αλεξανδρούπολης βλ. Σ. Ι. Καργάκος, Αλεξανδρούπολη. Μία νέα 
πόλη με παλιά ιστορία, Αθήνα 2000: Αθηνά· Ι. Μπακιρτζής, Ο νότιος Έβρος σε μετασχηματισμό 
(τέλη 19ου – αρχές 20ού αι.). Η αγροτική Μάκρη και ο κόμβος του Ντεντέαγατς στην ύστερη οθωμα-
νική περίοδο, Αθήνα 2019: Σταμούλης.
8 Ι. Μπακιρτζής, «Η μετάβαση από το 19ο στον 20ό αιώνα για τις πόλεις του βορειοελλαδικού χώ-
ρου – η περίπτωση των αστικών κέντρων της δυτικής Θράκης, όπως αποτυπώνεται στις επίσημες 
οθωμανικές επετηρίδες και λεξικά και στη γαλλόφωνη Επετηρίδα της Ανατολής», στο Μ. Δημάση, 
Π. Βαλσαμίδης, Ι. Μπακιρτζής, Α. Παπάζογλου, Α. Νιζάμ (επιμ.), Αναπαραστάσεις και αποχωρισμοί: 
τιμητικός τόμος στη μνήμη της Μάρθας Πύλια, Δ.Π.Θ., Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 
Παρευξεινίων Χωρών, Κομοτηνή 2015, σ. 262.
9 «Ἔχοντες ὑπ’ὄψιν τὸ ἄρθρ. 6 τοῦ ἀπὸ 13.10.1853 Ὀργανισμοῦ περὶ τῶν Προξενικῶν Ἀρχῶν, δυνά-
μει προτάσεως τοῦ ἐν Ἀδριανουπόλει προξένου (δυσανάγνωστη λέξη) συνιστῶμεν Προξενικὸν Πρα-
κτορεῖον τῆς Ἑλλάδος ἐν Δεδεαγατσίῳ τῆς Θρᾴκης», βλ. Κ. Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, «Το χρονικό 
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πράκτορας τοποθετήθηκε ο Νικόλαος Βαφειάδης, αντιπρόσωπος του εμπορι-
κού οίκου Σκυλίτζη και πρόεδρος της Ελληνικής Αδελφότητας του Δεδέαγατς,10 
ενώ πρώτος Υποπρόξενος διορίστηκε τον επόμενο χρόνο ο Ιωάννης Καραγιαν-
νόπουλος.11 Το 1906 ο Υποπρόξενος στο Δεδέαγατς Ίων Δραγούμης (1/9/1905-
31/12/1906)12 σημειώνει: 

Εδώ στο Δεδέαγατς, που ήλθαν απ’ όλα τα μέρη του Ελληνισμού άνθρω-
ποι για να εγκατασταθούν και να προκόψουν, εδώ που είναι κάθε καρυδιάς 
καρύδι, τι ενώνει τους Έλληνες, τι απαλύνει τις διαφορές τους αν όχι η 
εκκλησία; Και οι γυναίκες, που τραβούν τους άντρες τους στην πατροπα-
ράδοτη εκκλησία, κάνουν μεγάλη εθνική δουλειά και τις ευγνωμονώ· ενώ-
νουν περισσότερο τους Έλληνες της Κεφαλληνίας, της Χίου, της Θράκης, 
της Ηπείρου, της Μακεδονίας, του Μωριά, της Πόλης και της Σμύρνης και 
τους λένε, χωρίς λόγια, πως πρέπει να συνεργάζωνται όλοι μαζί για να δια-
τηρήσουν την εκκλησία, των γυναικών την εκκλησία, γιατί αυτωνών είναι.13 

Παράλληλα, στην πόλη εγκαταστάθηκαν στα τέλη του 19ου αι. και τις αρχές 
του 20ού ευρωπαίοι (Φραγκολεβαντίνοι), οι οποίοι κατέφθασαν στο συνεχώς 
αναπτυσσόμενο Δεδέαγατς, αυξάνοντας όχι μόνον την πληθυσμιακή σύνθεση 
της πόλης, αλλά κυρίως την οικονομική του δύναμη. Ο πληθυσμός της πόλης 
απαρτίστηκε από διάφορες εθνοτικές ομάδες, θρησκείες και δόγματα: Τούρκοι, 
Έλληνες, Αρμένιοι, Εβραίοι, Ρώσοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, Αυστριακοί, Ιτα-
λοί, ορθόδοξοι, μουσουλμάνοι, καθολικοί, προτεστάντες. Για την εξυπηρέτηση 
των ξένων πολιτών που δραστηριοποιούνταν ποικιλοτρόπως μέσα στα όρια της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την αναγκαία διαφύλαξη των εμπορικών συμ-
φερόντων των χωρών που αυτοί εκπροσωπούσαν ιδρύθηκαν μία σειρά από 
προξενεία: Ρωσικό, Γαλλικό, Γερμανικό, Αγγλικό, Αυστριακό, Ιρανικό, Ιταλικό.14 Ο 
Γ. Παναγιώτου, σχολιάζοντας την ποικιλομορφία της πόλης γράφει: 

του ελληνικού Προξενικού Πρακτορείου στο Δεδέαγατς», Ελληνικά Προξενεία στη Θράκη, τ. Β΄, Δυτική 
Θράκη, Αθήνα 1977, σ. 11-25· της ίδιας, Σελίδες Ιστορίας. Θράκη 1870-1886, Αθήνα 1984: Πιτσιλός, σ. 
27-28· της ίδιας, Αλεξανδρούπολη και θρακικός Ελληνισμός. Χρονικό, Αθήνα 1986: Πιτσιλός, σ. 7 κ.εξ.· Θ. 
Ορδουμποζάνης – Α. Μποτονάκη, «Το Ελληνικό Προξενείο (Υποπροξενείο)», μέρ. Β΄, Ο Φάρος της Αλεξαν-
δρούπολης 32 (Οκτ.-Νοέ.-Δεκ. 2009), σ. 8-11.
10 Έγγραφο υπ’ αριθ. 631/1001/10718/11.02.1875/Υπουργείο Εξωτερικών. Βλ. Κ. Παπαθανασί-
ου-Μουσιοπούλου, Σελίδες Ιστορίας..., ό.π., σ. 28· Α. Κριτού, Αλεξανδρούπολη. Η εκατοντάχρονη 
ιστορία της (1878-1978), Αλεξανδρούπολη 1995, σ. 71-72.
11 Κ. Παπαθανασίου-Μουσιοπούλου, Σελίδες Ιστορίας..., ό.π., σ. 28· Α. Κριτού, Αλεξανδρούπολη..., 
ό.π., σ. 72, 92. Πβ. και πίνακα κίνησης του Υποπροξενείου Δεδέαγατς των ετών 1876-1900, στο Π. 
Γεωργαντζή, Προξενικά Αρχεία Θράκης, τ. Β΄, Ξάνθη 1999, σ. 212-213. 
12 Γενικά για τον Ί. Δραγούμη βλ. Α. Μποτονάκη, «Ίων Στεφ. Δραγούμης (1878-1920)», στο Πρόσωπα 
και Μορφές της Αλεξανδρούπολης (19ος-20ός αιώνας), Αθήνα 2007: Πολιτιστικός και Ψυχαγωγικός 
Όμιλος Αλεξανδρουπολιτών Αττικής, σ. 77-89.
13 Ί. Δραγούμης, Ο Ελληνισμός μου και οι Έλληνες, Αθήναι 1984, σ. 81 κ.εξ.· Κ. Παπαθανάση-Μου-
σιοπούλου, Αλεξανδρούπολη..., ό.π., σ. 27.
14 Θ. Ορδουμποζάνης – Α. Μποτονάκη, «Προξενεία στο Δεδέαγατς», μέρ. Α΄, Ο Φάρος της Αλεξαν-
δρούπολης 31 (Ιούλ.-Αύγ.-Σεπ. 2009), σ. 8-10· Μ. Τεμιρτσίδη, Από το Δεδέαγατς στην Αλεξανδρού-
πολη, ό.π., σ. 55· Ι. Μπακιρτζής, «Η μετάβαση από το 19ο στον 20ό αιώνα», ό.π., σ. 257-268.
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Εκείνη την εποχή η ποικιλομορφία των κατοίκων του Δεδέαγατς ήταν εκ-
πληκτική. Το ελληνικό στοιχείο, ντόπιο, τουρκικής υπηκοότητας αλλά και 
των εγκαταστημένων από την Ελλάδα ήταν τουλάχιστον το 85%. Επί-
σης υπήρχαν αρκετοί Ευρωπαίοι που τους έλεγαν Φραγκολεβαντίνους 
και είχαν έρθει για τα έργα των σιδηροδρόμων, Αρμένιοι που εργάζονταν 
κυρίως στο λιμάνι, λιγότεροι Εβραίοι για δουλειές του ποδαριού, Τούρ-
κοι σχετικά λίγοι πριν το 1901 και αυτοί κατανεμημένοι στις διάφορες 
υπηρεσίες του κράτους. Υπήρχαν και έφιπποι στρατοχωροφύλακες και 
στρατιώτες κυρίως για τη φύλαξη της σιδηροδρομικής γραμμής και των 
σταθμών. Τουρκικές οικογένειες υπήρχαν λίγες και αυτές από τους πα-
λιούς τσιφλικάδες και κατοίκους των γύρω χωριών και κυρίως της Μά-
κρης. Η πληθυσμιακή πολυμορφία της πόλεως ήταν φανερή, αλλά και η 
εξέλιξή της ραγδαία. Τα προξενικά γραφεία των ξένων κρατών έρχονταν 
να εγκατασταθούν για να υποστηρίξουν τα συμφέροντά τους, ενώ η ποι-
κιλία των ηθών, εθίμων και ομιλουμένων γλωσσών σημαντική. Έλεγαν 
ότι το Δεδέαγατς είναι ένα μικρό Παρίσι.15 

Απόρροια των μετακινήσεων αυτών ήταν η ραγδαία αύξηση του πληθυ-
σμού, η οποία από τις περίπου 2101,16 ή κατά άλλη πηγή τους 3000 κατοίκους, 
το 1872,17 έφτασε τις περίπου 4000 το 1890 και τις 7000 το 1912, ενώ μετά την 
ανταλλαγή των πληθυσμών και τον ερχομό προσφύγων από τον Πόντο, την Ανατ. 
Θράκη και την Μ. Ασία ξεπέρασε τις 12000.18 Για την ανακούφιση του προσφυγι-
κού πληθυσμού δημιουργήθηκαν μετά το 1923 συνοικίες σε διάφορες περιοχές 
της Αλεξανδρούπολης, που φέρουν την ονομασία καταγωγής των κατοίκων ή τον 
τρόπο ανοικοδόμησης των οικιών τους: Απολλωνιάδα,19 Καραγατσιανά,20 Πέτρι-
να, Τσιμεντένια,21 το λεγόμενο «Αεροδρόμιο» (περιοχή σημ. Κ.Α.Π.Η.), Εξώπολη 
[σ.σ. Καραμανλίδικα],22 Μαΐστρος, Ν. Χιλή.23 

Οι πάσης φύσεως μετακινήσεις στο Δεδέαγατς – Αλεξανδρούπολη αντανα-
κλώνται πρωτίστως στα επώνυμα των κατοίκων της: Μαρωνίτης, Μακρινός, Καλ-
λιπολίτης, Μυριοφτανός, Σαμοθρακίτης, Δημοτίχαλης (από το τουρκ. Dimetokalı 
<Dimetoka = Διδυμότειχο + επίθημα καταγωγής -lı, το /χ/ προέρχεται από την 
επίδραση του ελλην. Δι(δυ)μότειχο), Κωνσταντινουπολίτης, Πολίτης, Σαρανταεκκλη-

15 Γ. Παναγιώτου, Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, σταυροδρόμι στο θρακικό πέλαγος, Αλεξαν-
δρούπολη 2007: Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης, σ. 39.
16 Α. Κριτού, Αλεξανδρούπολη..., ό.π., σ. 47.
17 Ι. Μπακιρτζής, «Η μετάβαση από το 19ο στον 20ό αιώνα», ό.π., σ. 263.
18 Α. Κριτού, Αλεξανδρούπολη..., ό.π., σ. 47.
19 Βλ. σχετικές εικόνες στο Ν. Πινάτζη – Ι. Φυντανίδη, Ιστορικά κτίρια της Αλεξανδρούπολης, Ε. Οι-
κιστικά σύνολα, χ.τ. και χ.χ.: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Περιφερειακό Τμήμα Θράκης, εικ. Ε03 
Απολλωνιάδα, σ. 59. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://library.tee.gr/digital/thra/thra_m22_1.
pdf (τελευταία πρόσβαση 7/10/2019). 
20 Ν. Πινάτζη – Ι. Φυντανίδη, Ιστορικά κτίρια της Αλεξανδρούπολης..., ό.π., εικ. Ε01 Καραγατσιανά, σ. 57. 
21 Ό.π., εικ. Ε02 Τσιμεντένια, σ. 58.  
22 Ό.π., εικ. Ε04 Αγροτόσπιτα [Καραμανλίδικα], σ. 60. 
23 Α. Κριτού, Αλεξανδρούπολη..., ό.π., σ. 180.
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σιώτης, Φιλιππολίτης, Λημνιός, Ψαριανός, Σαμιώτης, Χιώτης, Ηπειρώτης, Βλάχος, 
Συριανός, Πασαλιμανιώτης, Βούλγαρος,24 Στενημαχίτης, Μοσχονησιώτης, Μαϊτιανός 
(<τουρκ. Maydos <ελλ. Μάδυτος), Σηλυβριανός, Κεσσανιώτης25 κτλ. Επιπλέον, δια-
γράφονται και στις λιτές πληροφορίες των επιτυμβίων των Παλαιών Νεκροταφείων. 
Μάλιστα, αυτές οι πληροφορίες συντελούν –ως ένα βαθμό– στην ανάδειξη πτυχών 
της προσωπογραφίας των πρώιμων χρόνων της Αλεξανδρούπολης.

Β΄
1. Αναμφίβολα, το πιο εντυπωσιακό επιτύμβιο των παλαιών νεκροταφείων της 
Αλεξανδρούπολης ανήκει στον Υποπρόξενο της Aυστρoυγγαρίας και επιθε-
ωρητή του αυστριακού Λόυντ (Lloyd Austriaco) Βλάσιο Ι. Σούχωρ (1839-1907). 
Βρίσκεται στο Ο.Τ.26 ΙΖ΄, με πρόσωπο την κεντρική οδική αρτηρία των νεκροτα-
φείων. Το επιτύμβιο θυμίζει περισσότερο επετειακό μνημείο και παρουσιάζει 
κατασκευαστικές αναλογίες με δημοσιευμένα επιτύμβια άλλων νεκροταφείων.27 

24 Γ. Παναγιώτου, Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης..., ό.π., σ. 61-62.
25 Α. Χ. Χαψιάδης, Εγχειρίδιο. Έρευνα και η ιστορία της Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη 1988, 
σ. 27. 
26 Οικοδομικό Τετράγωνο.
27 Ενδεικτικά παραδείγματα με παραλλαγές και διαφοροποιήσεις βλ. Η. Μυκονιάτης, «Η ελληνική 
κοιμητηριακή γλυπτική του 19ου αι.», Αρχαιολογία 36 (Σεπ. 1990), σ. 42-53· Σπ. Κοκκίνης, «Νεοκλασικά 
ταφικά μνημεία στο νεκροταφείο», Αρχαιολογία 42 (Μαρ. 1992), σ. 90-91· Γ. Κ. Παπάζογλου, Ταφικά 
Μνημεία της Πόλης, Α. Σισλί-Έμποροι και Τραπεζίτες, [Θρακική Βιβλιοθήκη 8], Κομοτηνή 2005: 
Πέλτη, Α/Α 11 (σ. 116-117), Α/Α 43 (σ. 213-214), Α/Α 44 (σ. 215-216), Α/Α 48 (σ. 226-227), Α/Α 49 (σ. 
228-229), Α/Α 70 (σ. 287-288), Α/Α 72 (σ. 291-292), Α/Α 79 (σ. 306-307), Α/Α 84 (σ. 318-319), 86 (σ. 
324-325), 93 (σ. 339-340), 94 (σ. 341-342), 100 (σ. 355-358), 110 (σ. 381-382), Α/Α 123 (σ. 408-409)· 
Ε. Ν. Γεωργιτσογιάννη, «Στοιχεία σχετικά με τους Τηνιακούς Μαρμαράδες του Βουκουρεστίου κατά 
το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα», Τηνιακά 3 (2005), Αθήνα 2005, εικ. 26· Δ. Μαρκάτου, Ε. Μαυρομι-
χάλη, Δ. Παυλόπουλου, Νεοελληνική Ταφική Γλυπτική, αρχές 19ου αιώνα-1940, Αθήνα 2015: Ίδρυμα 
Παναγιώτη & Έφης Μιχελή, εικ. 7, 8, 19, 28, 32 και αρ. κατ. 3, 8, 12, 27, 28, 39, 40, 63, 71, 101· Μ. 
Καρδαμίτση-Αδάμη, Το Α΄ Κοιμητήριο της Αθήνας. Οδηγός των μνημείων και της ιστορίας του, Αθήνα 
2017: Ολκός, εικ. 43, 44, 45, 46, 73, 80, 82, 84, 95, 119, 138· Ε. Γεωργιτσογιάννη, «Ο Ελληνισμός της 
Ρουμανίας: Το Κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου στη Βραΐλα», στο Ι. Στουφή-Πουλημένου – Στ. 
Μαμαλούκος (επιμ.), Πρακτικά Ε΄ Επιστημονικού Συμποσίου Νεοελληνικής Εκκλησιαστικής Τέχνης, 
Αθήνα 15-16 Δεκεμβρίου 2017, Αθήνα 2020, εικ. 6· E. Georgitsoyianni, “The Greek community in the 
Danubian city – port of Galaţi in Romania: Historical and Artistic Testimonies based on funeral monu-
ments - A first presentation”, στο E. G. Gavra – E. N. Georgitsoyianni (επίμ.), Port cities and maritime 
routes in Eastern Mediterranean and Black Sea (18th – 21st century), Proceedings International Con-
ference, Harokopio University, Athens 22-24 November 2018, fig. 2, 4, 6, 8· Ε. Ν. Γεωργιτσογιάννη, 
«Επτανήσιοι στη Ρουμανία: Ιστορικές και καλλιτεχνικές μαρτυρίες με βάση τα ταφικά μνημεία και 
τα κοιμητήρια της Ρουμανίας», Πρακτικά ΙΑ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου Επτανησιακός Βίος και 
Πολιτισμός, τ. Ι: Πολιτική Ιστορία, Αργοστόλι 2019, εικ. 4, 7, 8. 
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Εικόνες 1, 2. Επιτύμβιο Βλασίου Σούχωρ και λεπτομέρεια επιγραφής

Στην πραγματικότητα πρόκειται για σύνθεση αρχαιοελληνικού βωμού ή ταφικής 
λάρνακας και τμήματος οβελίσκου, που φέρει ανάγλυφα κοσμήματα: δάφνινο 
στεφάνι με άνθη και κορδέλες, ένα μεγάλο όρθιο φοινικόφυλλο κεντρικά και 
από πάνω έναν σταυρό. Η δεκάστιχη εγχάρακτη επιγραφή του είναι η εκτενέ-
στερη από όσες καταγράφηκαν:28 

ΒΛΑΣΙΟΣ Ι. ΣΟΥΧΩΡ/ ΥΠΟΠΡΟΞΕΝΟΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ-
ΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥ ΛΟΫΔ/ ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΦΡΑΓ.
(ΚΙΣΚΟΥ) ΙΩΣΗΦ ΤΙΜΗΘΕΙΣ ΔΙΑ ΤΩΝ/ ΑΥΣΤΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΤΙΜΗΣ 
ΤΟΥ ΙΩΒΙΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗ-/ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥ/ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΟΣΜΑΝΙΕ Β΄ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΖΗΔΙΕ 
Γ΄ ΚΑΙ/ ΤΟΥ ΠΑΠΠΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ PRO ECCLESIA E PONTIFICE/ ΓΕΝ-
ΝΗΘΕΙΣ ΕΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1839/ ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΕΝ 
ΚΥΡΙΩ ΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1907. 

28 Απλή μεταγραφή της μεγαλογράμματης επιγραφής δημοσίευσαν οι Θ. Ορδουμποζάνης – Α. 
Μποτονάκη, «Προξενεία στο Δεδέαγατς», μέρ. Α΄, ό.π., σ. 8.
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Ο Βλάσιος Σούχωρ γεννήθηκε στη Μυτιλήνη στις 10 Σεπτεμβρίου 1839 και 
πέθανε στο Δεδέαγατς την 27 Ιανουαρίου 1907. Είχε ελληνική καταγωγή, αλλά 
αυστριακή υπηκοότητα. Λόγω της εξαιρετικής σημασίας του λιμανιού του Δε-
δέαγατς για την αυστριακή κυβέρνηση, διορίστηκε το 1873 Υποπρόξενός της 
και ταυτόχρονα επιθεωρητής και ναυτικός πράκτορας της αυστριακής εταιρεί-
ας «Λόυντ Τριεστίνο» που είχε έδρα την Τεργέστη.29 Επισημαίνεται ότι η Lloyd 
Austro-Hongrois πραγματοποιούσε ανά δεκαπενθήμερο δρομολόγιο την Πέ-
μπτη από Κωνσταντινούπολη για Τριέστι και την Τρίτη το αντίστροφο.30 Σε εμπο-
ρικούς οδηγούς του 1883,31 του 188832 και του 189533 ο B. G. Suhor αναφέρεται 
ως Προξενικός Αντιπρόσωπος της Αυστρουγγαρίας στο Δεδέαγατς, πράκτορας 
και Υποπρόξενός της, αντιστοίχως. Ο Σούχωρ προσπάθησε αρχικά να γίνει Πρό-
ξενος της Ελλάδας, αλλά επειδή απορρίφθηκε το αίτημά του, αποδέχτηκε την 
πρόταση της Αυστρουγγαρίας να γίνει Πρόξενός της. Μάλιστα, για να στεγαστεί 
το Αυστρουγγρικό Προξενείο, παραχώρησε την οικία του επί της οδού Βασ. Γε-
ωργίου (σημ. πολυκατοικία Βλασακούδη, Λεωφ. Δημοκρατίας, δίπλα από το Δη-
μαρχείο της Αλεξανδρούπολης)34 –γνωστό και ως Μέγαρο Σούχωρ.35 Έζησε στο 
Δεδέαγατς πάνω από 30 χρόνια (1873-1906) και λόγω των θέσεών του απέκτη-
σε μεγάλη οικονομική άνεση, ικανή για να αγοράσει οικόπεδο σε κεντρικό σημείο 
της πόλης και αξιόλογη αστική και αγροτική περιουσία στις γύρω περιοχές της.36 

29 Α. Κριτού, Αλεξανδρούπολη..., ό.π., σ. 71· Θ. Ορδουμποζάνης – Α. Μποτονάκη, «Προξενεία στο 
Δεδέαγατς», μέρ. Α΄, ό.π., σ. 8-9. Το αυστριακό Λόυντ ιδρύθηκε στην Τεργέστη το 1833 και ήταν η 
μεγαλύτερη Αυστρουγγρική ναυτιλιακή εταιρεία. Πρότυπό της υπήρξε το Lloyd του Λονδίνου και 
δημιουργήθηκε από την ένωση 19 ασφαλιστικών εταιρειών θαλάσσιων μεταφορών, με σκοπό 
την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το εμπόριο. Στηριζόταν σε ένα δίκτυο ανταποκριτών των 
επιχειρήσεων και παρείχε ταχυδρομικές υπηρεσίες με ιστιοπλοϊκά σκάφη του αυστριακού ναυτι-
κού. Το 1836 προστέθηκαν στο στόλο του ατμόπλοια, ενώ από το 1907 η εταιρεία ξεκίνησε κρου-
αζιέρες αναψυχής. Ταυτόχρονα, μετέφερε την έδρα της από την Τεργέστη στη Βιέννη. Βλ. https://
en.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichischer_Lloyd (τελευταία πρόσβαση 7/10/2019). 
30 Ι. Μπακιρτζής, «Η μετάβαση από το 19ο στον 20ό αιώνα», ό.π., σ. 257-268.
31 Annuaire-Almanach du commerce de l’ industrie, de l’administration et de la magistrature, Con-
stantinople 1883: Cervati Frères & D. Fatzea, σ. 553· Θ. Κυρκούδης, «Εμπορικός οδηγός έτους Εγί-
ρας 1300 (1883) με στοιχεία για την Αλεξανδρούπολη, την Αίνο, το Διδυμότειχο, την Ραιδεστό και 
την Καλλίπολη», Ενδοχώρα 81-82 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2002), σ. 61-66.
32 Annuaire-Almanach du commerce de l’ industrie, de l’ administration et de la magistrature, Con-
stantinople 1888: Raphael C. Cervati, σ. 537· Θ. Κυρκούδης, «Εμπορικός του 1888», Ενδοχώρα 88 
(Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2003), σ. 67-73.
33 Annuaire Oriental (ancien indicateur oriental) du commerce de l’ industrie, de l’ administration 
et de la magistrature, Constantinople 1895: Cervati Freres & C., σ. 856· Μ. Τεμιρτσίδη, Από το 
Δεδέαγατς στην Αλεξανδρούπολη..., ό.π., σ. 45. 
34 Τις σχετικές πληροφορίες οφείλω στον κ. Θ. Ορδουμποζάνη, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά.
35 Βλ. σχετική εικόνα και λεζάντα στο Ν. Πινάτζη – Ι. Φυντανίδη, Ιστορικά κτίρια της Αλεξανδρού-
πολης, Α. Αξιόλογα κτίρια με Ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον που έχουν κατεδαφιστεί, ό.π., 
εικ. Α13 Προξενείο Αυστρουγγαρίας, σ. 8. Φωτογραφία του κτηρίου βλ. και στο Λεύκωμα του Θ. Κ. 
Ορδουμποζάνη, Η Αλεξανδρούπολη των εικαστικών, Αλεξανδρούπολη 2019: Blueowl, σ. 170. 
36 Α. Κριτού, Αλεξανδρούπολη..., ό.π., σ. 79.
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Επιπλέον, υπήρξε από τους βασικούς χρηματοδότες του Μητροπολιτικού 
Ναού Αγίου Νικολάου (1901), αφού με χορηγία του κατασκευάστηκαν το 1908 
τα δύο κωδωνοστάσια που τον κοσμούν.37 Κατά τη διάρκεια του βίου του υπήρξε 
ιππότης του τάγματος του Αψβούργου αυτοκράτορα της Αυστρίας και βασιλιά 
της Ουγγαρίας Φραγκίσκου Ιωσήφ (1830-1916) και τιμήθηκε με πέντε συνολικά 
μετάλλια και σταυρούς: το αυστριακό μετάλλιο τιμής του ιωβηλαίου, τον ελληνι-
κό χρυσό Σταυρό του Σωτήρος, το μετάλλιο του αυστριακού οθωμανικού Οσμά-
νιε Β΄ Τάξεως και Μετζιτιέ Γ΄ Τάξεως και με τον παπικό Σταυρό pro Ecclesia e 
Pontifice, γεγονός που αποδεικνύει ότι απολάμβανε την εκτίμηση τόσο της αυ-
στρουγγρικής, της οθωμανικής και της ελληνικής κυβέρνησης, όσο και της Ρω-
μαιοκαθολικής Εκκλησίας. Συνδέθηκε ιδιαίτερα με τον Έλληνα Υποπρόξενο στο 
Δεδέαγατς Ίωνα Δραγούμη, ο οποίος τον έπεισε να εκποιήσει την αγροτική περι-
ουσία του για εθνικούς λόγους σε Έλληνες αγρότες έναντι 1200 λιρών Τουρκίας, 
αλλά τελικά η αγοραπωλησία ακυρώθηκε λόγω της απροθυμίας των χωρικών.38 
Μετά τον θάνατό του σε ηλικία 67 ετών, ο Σούχωρ τάφηκε στο Α΄ Νεκροταφείο 
και η περιουσία του εκποιήθηκε σε ιδιώτες.39 

2. Άλλο ένα εντυπωσιακό επιτύμβιο είναι αυτό του πρώτου διορισμένου Δη-
μάρχου του Δεδέαγατς Εμμανουήλ Αλτιναλμάζη, το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ. ΚΕ΄. 
Είναι σύνθετο και αποτελείται από αρχαιοελληνική επιτύμβια στήλη και σταυρό, 
που κοσμείται με ανάγλυφο ωοειδές δάφνινο στεφάνι με τριαντάφυλλα και κορ-
δέλα δεμένη σε φιόγκο. Κεντρικά της επιτύμβιας στήλης, μέσα σε έξεργη ορθο-
γώνια πλάκα με καμπυλωμένες σε τμήμα κύκλου τις τέσσερις γωνίες της, δίστιχη 
λιτή επιγραφή πληροφορεί: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗΣ/ 28/8/33.

 Ο Εμμανουήλ Αλτιναλμάζης (18..-1933),40 του Ιωάννη και της Χαρίκλειας, 

37 Μ. Τεμιρτσίδη, Από το Δεδέαγατς στην Αλεξανδρούπολη..., ό.π., σ. 65· Βλ. σχετική εικόνα και 
λεζάντα στο Ν. Πινάτζη – Ι. Φυντανίδη, Ιστορικά κτίρια της Αλεξανδρούπολης, Γ. Αξιόλογα κτίρια Δη-
μοσίου χαρακτήρα με Ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον που δεν έχουν κηρυχθεί διατηρητέα, 
ό.π., εικ. Γ11 Ναός Αγ. Νικολάου, σ. 34. 
38 Κ. Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Θράκη, μορφές & γεγονότα 1902-1922, Αθήνα 1991: Πιτσιλός, σ. 23: 
«…μαθὼν ὅτι πωλοῦνται γαῖαί τινες παρὰ τὸ Δεδέαγατς, συνεννοήθην μεθ’ Ἑλλήνων χωρικῶν καταπεί-
σας αὐτοὺς μετὰ δυσκολίας ν’ ἀγοράσωσι αὐτάς. Ἐπειδὴ δὲν ἐξήρκουν αἱ πωλούμεναι γαῖαι πρὸς ἵδρυ-
σιν συνοικισμοῦ ἑλληνικοῦ, ἀπετάθην τῷ ἐκ τῶν ἡμετέρων προκρίτων ἐνταῦθα Β(λασίῳ) Σούχορ, ὑπο-
προξένῳ τῆς Αὐστροουγγαρίας, κτηματίᾳ καὶ πράκτορι τῆς ἀτμοπλοΐας Λόϋδ, καὶ παρεκάλεσα αὐτὸν 
νὰ πωλήσει καὶ οὗτος τὰ κτήματα αὐτοῦ εἰς τοὺς ἐν λόγῳ χωρικούς. Οὗτος ἐδέχθη ἀντὶ 1.200 λιρῶν νὰ 
πράξῃ τοῦτο, ἐπειδὴ ὅμως οἱ χωρικοὶ δὲν ἔχουσι χρήματα διαθέσιμα πρὸς πληρωμὴν τοῦ ποσοῦ τούτου, 
ἐξ ἄλλου δὲ δὲν δύνανται νὰ ἐπιτύχωσι δάνειον μὲ τόκον μικρότερον τῶν 12% ὅπερ ἐντελῶς ἀσύμφο-
ρον αὐτοῖς, ὁ Β(λάσιος) Σούχορ ἐδέχθη νὰ δώσει πενταετὴ ἢ εξαετὴ προθεσμίαν εἰς τοὺς χωρικοὺς πρὸς 
ἀποπληρωμὴν τῶν 1.200 λιρῶν ζητῶν κατὰ τὸ διάστημα τοῦτο τόκον 6% καὶ ἀξιόχρεον ἐγγύησιν…». Βλ 
και Α. Κριτού, Αλεξανδρούπολη..., ό.π., σ. 95-96.
39 Α. Κριτού, Αλεξανδρούπολη..., ό.π., σ. 96-97.
40 Για την ετυμολόγηση του επωνύμου «Αλτιναλμάζης» βλ. Ν. Νικολαΐδη, Η Αδριανού μας, τχ. Ι, 
Κείμενο, Αθήνα 1993, σ. 207: «Για την προέλευση του επωνύμου των Αλτιναλμάζηδων λέγεται ότι 
κάποιος από τους προγόνους των, που έμεινε γνωστός ως περήφανος Άρχοντας, όταν του έριξαν 
στα πόδια χρυσό νόμισμα για να τον αναγκάσουν να σκύψει να το πάρει, να τον «ταπεινώσουν» 
όπως πίστευαν, αυτός αδιαφόρησε και δεν τον πήρε!». Γενικά για την οικογένεια Αλτιναλμάζη βλ. 
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Εικόνα 3. Επιτύμβιο Εμμανουήλ Αλτιναλμάζη

Σ. Ι. Καργάκος, Αλεξανδρούπολη. Μία νέα πόλη με παλιά ιστορία, ό.π., σ. 340-344, όπου (σ. 341) 
υποστηρίζει ότι το τουρκικής προέλευσης όνομα Αλτιναλμάζης προέρχεται από το αλτίν αμάζ και 
σημαίνει τον αδωροδόκητο άνθρωπο ή (σημ. 15) αλτί ναμάζ, ο επί δαπέδου προσευχόμενος. Η δεύ-
τερη ετυμολογία πρέπει να αποκλειστεί. Ρίζα της λέξης φαίνεται ότι είναι το τουρκ. altın almaz = 
«αυτός που δεν παίρνει χρυσό».
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ήταν έμπορος με καταγωγή από την Αδριανούπολη, αλλά οι προγονικές του ρίζες 
κρατούσαν από την Αίνο. Η οικογένειά του διέμενε στο κοσμοπολίτικο Κάραγατς 
και ήταν από τους προύχοντες (σ.σ. τζορμπατζήδες) της Αδριανούπολης, αφού 
διέθετε ποικίλες βιομηχανικές επιχειρήσεις (αλευρόμυλους, παγοποιείο, ποτο-
ποιία και ψυγεία).41 Στον κώδικα Αδριανουπόλεως αρ. 23 ο παππούς του, επίσης 
Εμμανουήλ, αναφέρεται ότι διετέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπόλεως κατά τα έτη 1872, 1873, 1874, 
και αντίστοιχα ο πατέρας του Ιωάννης το 1877, ενώ και ο ίδιος ο Δήμαρχος Εμ-
μανουήλ προσέφερε δωρεές στον Σύλλογο κατά τα έτη 1903-1909.42 Επιπλέον, 
τα έτη 1903-1905 ίσως χρημάτισε μέλος της Δημογεροντίας Αδριανουπόλεως.43 
Νυμφεύτηκε την Μυρσίνη, κόρη του Αινίτη προύχοντα και Πολιτικού Διοικητή 
του Δεδέαγατς επί Ρωσικής κατοχής (1878) Ιωάννη Φιμιρέλλη, με ενέργειες του 
οποίου καταρτίστηκε το πρώτο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης,44 και αδερφή του 
Μανώλη Φιμιρέλλη, πρώτου προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής Αλεξανδρου-
πόλεως (1923 κ.εξ.). Ο Εμμανουήλ είχε φιλικές σχέσεις με τον Ίωνα Δραγούμη, 
πρώην Υποπρόξενο Δεδέαγατς (1905-1906) και Α΄ Γραμματέα στην Πρεσβεία 
της Κωνσταντινούπολης εκείνη την εποχή, αφού σε επιστολή του με ημερομη-
νία 27/08/1908 τον ενημέρωνε για την υφιστάμενη κατάσταση στο Δεδέαγατς,45 
ενώ παράλληλα του ζητούσε να απονεμηθεί ο χρυσός σταυρός του Τάγματος 
του Σωτήρος στον μέγα ευεργέτη της πόλης Αντώνιο Λεονταρίδη (1840-1912) 
για τις υπηρεσίες του στο Έθνος.46 Διορίστηκε πρώτος Δήμαρχος του Δεδέα-
γατς από τη διασυμμαχική κυβέρνηση (1919-1920) και εν συνεχεία από την Ελ-
ληνική Διοίκηση ως το Μάρτιο του 1924.47 Συνεργάστηκε στενά με τον Χαρίσιο 
Βαμβακά, πρώην μέλος της οθωμανικής Βουλής (1909-1912) και τότε ορισμένο 
αντιπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης Βενιζέλου στη Διασυμμαχική Θράκη, 
με σκοπό την απελευθέρωση της πόλης και της Θράκης εν γένει.48 Ως Δήμαρ-
χος του Δεδέαγατς ο Εμμ. Αλτιναλμάζης υποδέχτηκε τα ελληνικά στρατεύματα 
απελευθέρωσης της πόλης (14 Μαΐου 1920)49 και συνυπέγραψε με τον στρατηγό 

41 Θ. Κυρκούδης, Φαρμακεία & φαρμακοποιοί στη Θράκη του 19ου αιώνα, Αθήνα 2002, σ. 51-61· του 
ίδιου, «Κωνσταντίνος Ι. Αλτιναλμάζης (1876-1948)», στο Πρόσωπα και Μορφές της Αλεξανδρούπο-
λης (19ος-20ός αιώνας), ό.π., σ. 59-60 κ.εξ.
42 Ν. Νικολαΐδης, Η Αδριανού μας, ό.π., τχ. ΙΙ, πίν. 7Πβ· Α. Δ. Τερζής, «Γόνοι της πατριαρχικής οικο-
γενείας Αλτιναλμάζη οι πρώτοι δημοτικοί άρχοντες της Αλεξανδρούπολης», Ενδοχώρα 59 (Οκτώ-
βριος 1998), σ. 51-53. Αναδημοσίευση: Α. Δ. Τερζής, Αλεξανδρούπολη. Ιστορικά Ανάλεκτα, Αλεξαν-
δρούπολη 2004, σ. 57-59. 
43 Ν. Νικολαΐδης, Η Αδριανού μας, τχ. Ι, ό.π., σ. 198.
44 Α. Κριτού, Αλεξανδρούπολη..., ό.π., σ. 137-138.
45 Κ. Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Σελίδες Ιστορίας..., ό.π., σ. 55.
46 Α. Κριτού, Αλεξανδρούπολη..., ό.π., σ. 99. Σχετικά με τον Αντ. Λεονταρίδη βλ. Α. Μποτονάκη, 
«Αντώνιος Λ. Λεονταρίδης (1840-1912)», στο Πρόσωπα και Μορφές της Αλεξανδρούπολης (19ος-
20ός αιώνας), ό.π., σ. 25-32.
47 Α. Κριτού, Αλεξανδρούπολη..., ό.π., σ. 198.
48 Μ. Τεμιρτσίδη, Από το Δεδέαγατς στην Αλεξανδρούπολη, ό.π., σ. 113. 
49 Α. Κριτού, Αλεξανδρούπολη..., ό.π., σ. 170 κ.εξ.
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Εικόνα 4. Επιτύμβιο Αθανασίου Σπανού

Κων. Μαζαράκη-Αινιάν, τον εκπρόσωπο του Μητροπολίτη Ιωακείμ, τον επίσκοπο 
Αργυρουπόλεως Γερμανό, τον Πολιτικό Διοικητή Κων. Σνωκ, τον Φρούραρχο της 
πόλης και άλλους επισήμους την υπ’ αριθ. πρωτ. 57/14.05.1920 πράξη απελευ-
θέρωσης της πόλης και ενσωμάτωσής της στον εθνικό κορμό.50 Επιπλέον, κατά 
τη διάρκεια της υποδοχής, προσφώνησης και ανακήρυξης ως επίτιμου δημότη 
της πόλης του βασιλιά Αλεξάνδρου Α΄ (1893-1920), ο Αλτιναλμάζης και το Δημο-
τικό Συμβούλιο μετονόμασε προς τιμήν του το Δεδέαγατς σε Αλεξανδρούπολη.51 
Στις εκλογές της 24ης Οκτωβρίου 1925, ο συνδυασμός του, που υποστηριζόταν 
από γηγενείς Αλεξανδρουπολίτες, μειοψήφησε έναντι μικρού αριθμού ψήφων 

50 Έγγραφο αριθ. πρωτ. 57/14.05.1920/Ιερά Μητρόπολις Αίνου και Δεδέαγατς, πβ. «Επίσημο έγ-
γραφο, για την ανακήρυξη της ελευθερίας στην Αλεξανδρούπολη», Θρακικά Χρονικά 33 (1977), σ. 
57· Α. Δ. Τερζής, «Πρακτικόν της καταλήψεως της πόλεως υπό του Ελληνικού στρατού 14ης Μαΐου 
1920», Ενδοχώρα 62 (Απρίλιος 1999), σ. 47-48. Αναδημοσίευση: Α. Δ. Τερζής, Αλεξανδρούπολη, όπ., 
σ. 76-77· Μ. Τεμιρτσίδη, Από το Δεδέαγατς στην Αλεξανδρούπολη, ό.π., σ. 118. 
51 Α. Κριτού, Αλεξανδρούπολη..., ό.π., σ. 176· Απ. Χ. Χαψιάδης, Εγχειρίδιο, ό.π., σ. 34. Βλ. φωτογρα-
φία της υποδοχής από τον Αλ. Παναγιώτου στο Λεύκωμα του Θ. Κ. Ορδουμποζάνη, Η Αλεξανδρού-
πολη των εικαστικών, ό.π., σ. 118. Για τις περιπέτειες της μετονομασίας της πόλης από Δεδέαγατς 
σε Αλεξανδρούπολη βλ. Α. Μποτονάκη, «Η πόλη μας ονομάζεται πλέον και επισήμως Αλεξανδρού-
πολη», Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης 67 (Ιούλ.-Αύγ.-Σεπ. 2018), σ. 4-7. 
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Εικόνα 5. Επιτύμβιο Ροδάμας Πανίδου

Εικόνα 6. Επιτύμβιο Ασπρίδου
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του συνδυασμού του φαρμακοποιού αδερφού του Κωνσταντίνου Αλτιναλμάζη 
(1876-1948), ο οποίος υποστηριζόμενος από πολίτες καταγόμενους από την 
Αδριανούπολη,52 έγινε τελικά ο πρώτος αιρετός και επί τέσσερις συνεχείς τετραε-
τίες Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης.53 Από τον γάμο τους ο Εμμανουήλ και η Μυρ-
σίνη απέκτησαν τον Ιωάννη (1903-1974), διευθυντή της ποτοποιίας «Ι. Αλτιναλμάζη» 
και σύζυγο της Παρασκευής Κωνσταντίνου Μαλαματίνα. Οι τελευταίοι απέκτησαν 
τον Εμμανουήλ (Μάνο), τελευταίο γόνο της γενιάς των Αλτιναλμάζηδων στην Αλε-
ξανδρούπολη, ο οποίος απεβίωσε πρόωρα κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών 
σπουδών του στο Λονδίνο ως Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος.54 Η διώροφη νεοκλα-
σική οικία του Εμμ. Αλτιναλμάζη υφίστατο έως το 1990 επί της οδού Βισβύζη 24.55 

3. Ο Οίκος Αθανασίου Σπανού βρίσκεται στο Ο.Τ. ΚΣΤ΄. Το σύνθετο επιτύμ-
βιό του αποτελείται από μαρμάρινο σταυρό, ο οποίος εδράζεται σε κιβωτιόσχη-
μη βάση, που φέρει στην άνω επίπεδη πλευρά της σχηματοποιημένο Γολγοθά. 
Κάτω χαμηλή κολουροπυραμοειδής βάση, επάνω στην οποία στηρίζεται όλη η 
κατασκευή. Στο πρόσωπο της βάσης του σταυρού ορθογώνια μαρμάρινη πλάκα 
με τοξωτή την άνω απόληξη. Στο τύμπανο του τόξου, σε οβάλ εμβάθυνση η φω-
τογραφία του θανόντος. Στην οριζόντια κεραία του σταυρού η επιγραφή: ΟΙΚΟΣ/ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΣΠΑΝΟΥ/ ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΤΗ 29-10-1951/ ΕΤΩΝ 93. 

Ο εξ Αδριανουπόλεως ορμώμενος Αθανάσιος Σπανός γεννήθηκε το 1858. Ήταν 
γιος του Ηπειρώτη καπνέμπορου Ιωάννη Βεγκλή. Μετά τον πρόωρο θάνατο του πα-
τέρα του υιοθετήθηκε από μια θεία του, από την οποία πήρε το επώνυμό του. Μετά 
τις εγκύκλιες σπουδές του στο Γυμνάσιο Αδριανουπόλεως διορίστηκε δάσκαλος 
και επί 50 έτη δίδαξε σε σχολεία της Μακράς Γέφυρας, του Δεδέαγατς, της Κεσσά-
νης, του Σουφλίου, της Αίνου και της Σαμοθράκης, από όπου το 1919 μεταφέρθηκε 
εσπευσμένα με το αντιτορπιλικό «Λόγχη» στην Αλεξανδρούπολη, για να αναλάβει 
την οργάνωση της δημοτικής εκπαίδευσης της απελευθερωθείσας περιοχής. Ξε-
χώρισε για την οργάνωσή του, το ήθος και τον χαρακτήρα του, χαρακτηριστικά που 
τον κατέστησαν αγαπητό στους μαθητές και τους συμπολίτες του. Διενήργησε μαζί 
με τον Κλήρο εράνους σε μεγάλα αστικά κέντρα και μέχρι τη Σμύρνη, προκειμένου 
να ιδρυθούν σχολεία και ο ναός του Αγίου Νικολάου. Υπήρξε διευθυντής του 3ου Δη-
μοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης και δάσκαλος σημαντικών προσωπικοτήτων 
της πόλης. Έργα του είναι ο πρώτος ανάγλυφος Χάρτης του Ν. Έβρου (γύρω στο 
1930) και ο γεωγραφικός χάρτης του Νομού, διαιρεμένος σε επαρχίες.56 

52 Α. Κριτού, Αλεξανδρούπολη..., ό.π., σ. 201.
53 Θ. Κυρκούδης, Φαρμακεία & φαρμακοποιοί στη Θράκη, ό.π., σ. 51-61· του ίδιου, «Κωνσταντίνος Ι. 
Αλτιναλμάζης (1876-1948)», ό.π., σ. 59-60 κ.εξ.
54 Α. Δ. Τερζής, «Γόνοι της πατριαρχικής οικογενείας Αλτιναλμάζη», ό.π., σ. 55. Αναδημοσίευση στο 
Α. Δ. Τερζής, Αλεξανδρούπολη, ό.π., σ. 61. 
55 Βλ. σχετική εικόνα και λεζάντα στο Ν. Πινάτζη – Ι. Φυντανίδη, Ιστορικά κτίρια της Αλεξανδρού-
πολης, Α. Αξιόλογα κτίρια με Ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον που έχουν κατεδαφιστεί, ό.π., 
εικ. Α15 Οικία «Αλτιναλμάζη», σ. 9. 
56 Α. Χ. Χαψιάδης, Εγχειρίδιο, ό.π., σ. 19-20· Π. Χριστοδούλου, «Αθανάσιος Ι. Σπανός (1858-1951)», 
στο Πρόσωπα και Μορφές της Αλεξανδρούπολης (19ος-20ός αιώνας), ό.π., σ. 41-50. 
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4. Στο Ο.Τ. ΙΖ΄ βρίσκεται ο τάφος της Φανής Μητσοπούλου. Μαρμάρινος 
σταυρός με τρίλοβες τις απολήξεις των κεραιών του φέρει στην οριζόντια κεραία 
του εγχάρακτη επιγραφή: ΦΑΝΗ Β. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ/ ΕΤΩΝ 45/ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ 
ΕΝ ΑΘΗΝΑ Κ(ΑΙ) ΑΠΕΒΙΩΣΕ/ 9.12.1938. Η τεθνεώσα γεννήθηκε στην Αθήνα και 
απεβίωσε το 1938 στην Αλεξανδρούπολη, σε ηλικία 45 ετών. Ήταν σύζυγος του 
δικηγόρου Βασιλείου Μητσόπουλου (γεν. 1885), ο οποίος εκλέχθηκε Βουλευτής 
Έβρου με το Λαϊκό Κόμμα.

5. Το επιτύμβιο της Ευτέρπης Μ. Βαφειάδου και της Κορίνας Γ. Βαφειάδου 
βρίσκεται στο Ο.Τ. ΚΣΤ΄. Ο μεγάλος σταυρός από λευκό μάρμαρο έχει συμφυή 
βάση που πατά απευθείας σε ψηλότερη βαθμιδωτή βάση. Στην οριζόντια κε-
ραία του η εγχάρακτη μεγαλογράμματη επιγραφή: ΕΥΤΕΡΠΗ Μ. ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ/ 
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΕΝ ΤΥΡΟΛΟΗ ΤΩ/ 1858 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ 1937. Στο 
πρόσωπο της υψηλής βάσης του σταυρού χαράχθηκαν άλλες δύο επιγραφές 
οικογενειακών μελών: ΚΟΡΙΝΑ. Γ. ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ/ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ. ΕΝ. ΣΗΛΥΒΡΙΑ/ 
ΑΠΕΒΙΟΣΕ. 19.9.1952. ΕΤΩΝ. 52/ και από κάτω ΓΡΗΓΟΡ. ΝΙΚ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ/ 
ΑΠΕΒ. 10 2 1963/ ΕΤΩΝ 83. Η Ευτέρπη Βαφειάδου γεννήθηκε στην Τυρολόη 
το 1858 και πέθανε στην Αλεξανδρούπολη το 1937 σε ηλικία 79 ετών. Η Κορίνα, 
πιθανώς κόρη της προηγούμενης, γεννήθηκε στη Σηλυβρία το 1900 και απε-
βίωσε στα 52 της χρόνια. Ήταν συγγενείς του πρώτου Προξενικού Πράκτορα 
Δεδέαγατς Νικολάου Βαφειάδη (1885-1886), εμπόρου και αντιπροσώπου του 
Εμπορικού Οίκου Στεφάνου Σκυλίτζη και Προέδρου της Ελληνικής Αδελφότητας 
Δεδέαγατς.57 

6. Ο τάφος της Ροδάμας Θ. Πανίδου (†1934) βρίσκεται στο Ο.Τ. ΚΕ΄. Ο απλός 
μαρμάρινος σταυρός πατά σε κολουροπυραμοειδή βάση και φέρει εγχάρακτη 
πληροφοριακή επιγραφή στην οριζόντια κεραία του: ΡΟΔΑΜΑ. Θ. ΠΑΝΙΔΟΥ/ ΕΚ 
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ/ ΑΠΕΒΙΩΣΕ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1934. Η θανούσα καταγόταν από 
την Κερασούντα του Πόντου και βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη μετά την ανταλ-
λαγή των πληθυσμών. Το όνομα Ροδάμα προέρχεται από την αρχαία ελληνική 
λέξη ῥάδαμνος/ ῥάδαμος/ ὁρόδαμνος*, που σημαίνει τον απαλό μικρό βλαστό, το 
μικρό κλαδί, το κλωνάρι. Στα νεότερα χρόνια η λέξη ροδάμι με την ίδια σημασία 
απαντάται στο κλέφτικο δημοτικό τραγούδι «Του Ζαχαράκη».58 

7. Ο οικογενειακός τάφος της οικογένειας Ασπρίδου βρίσκεται στο Ο.Τ. ΚΕ΄. 
Επάνω σε σύνθετη βαθμιδωτή μαρμάρινη βάση εδράζεται μαρμάρινος επίσης 
σταυρός με τρίλοβα στις απολήξεις των κεραιών του και σχηματοποιημένο Γολ-
γοθά. Τέσσερα τμήματα κύκλου που παριστάνουν σχηματοποιημένες ακτίνες 
κοσμούν τις τέσσερις γωνίες στη συμβολή της οριζόντιας και κάθετης κεραίας 
του σταυρού, ενώ άλλη μία λεπτή ανάγλυφη ταινία περιγράφει το σχήμα του. 
Στην εμπρόσθια όψη του Γολγοθά μέσα σε ημικύκλιο η εγχάρακτη επιγραφή: 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΤΑΦΟΣ/ ΑΣΠΡΙΔΟΥ. Στην εμπρόσθια όψη του ορθογώνιου 

57 Α. Κριτού, Αλεξανδρούπολη..., ό.π., σ. 71-72.
58 Ν. Πολίτης, Εκλογαί από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού, Εν Αθήναις 1914, σ. 69: «να μπου-
μπουκιάσει το κλαρί, ν’ ανοίξει το ροδάμι».
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Εικόνα 7. Επιτύμβιο Χαράλαμπου Κλωνίδη

παραλληλεπίπεδου σχηματοποιημένο ανοιχτό ειλητάριο περικλείει εξάστιχη 
εγχάρακτη επιγραφή: ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΕΝ ΑΔΡΙ-/ΑΝΟΥΠΟΛΕΙ 1862/ ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
ΤΗΝ 3/ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1931/ ΕΥΑΝΘΙΑ 12 – 10 – 49/ ΜΙΧΑΗΛ 29 – 3 – 56. Η 
ανώνυμη Ασπρίδου γεννήθηκε στην Αδριανούπολη το 1862 και πέθανε στην 
Αλεξανδρούπολη το 1931 σε ηλικία 69 ετών. 

8. Άλλος ένας Αδριανουπολίτης στην καταγωγή ήταν ο Χαράλαμπος Κλωνί-
δης (1881-1934), ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία μόλις 53 ετών. Ο οικογενειακός 
τάφος του βρίσκεται στο Ο.Τ. ΙΣΤ΄. Το επιτύμβιό του αποτελείται από βαθμιδωτή 
βάση, επάνω στην οποία εδράζεται απλός μαρμάρινος σταυρός με σχηματοποι-
ημένο συμφυή Γολγοθά. Στην οριζόντια κεραία εγχάρακτη τρίστιχη λιτή επιγρα-
φή δίνει τις βασικές πληροφορίες για τον νεκρό: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΛΩΝΙΔΗΣ/ ΕΞ 
ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΛΕΩΣ/ 1881 + 1934.

9. Ο Κωνσταντίνος Π. Χαλεπλής γεννήθηκε το 1860 στη Φιλιππούπολη. Δεν 
αποκλείεται να ήταν μεταξύ των προσφύγων που κατέφυγαν στο Δεδέαγατς το 
1906, κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα.59 Το επώνυμό του προέρχεται 

59 Για το θέμα αυτό βλ. Π. Γεωργαντζής, Προξενικά και Εκκλησιαστικά Αρχεία Θράκης, τ. 4, Ξάνθη 
2001, σ. 461-462· Π. Βαλσαμίδης, «Πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωμυλία στην Αδριανούπολη 
και το Δεδέαγατς (Αλεξανδρούπολη) κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα», στον συλλογικό 
τόμο Μακεδονικός Αγών, Εκατό χρόνια από τον θάνατο του Παύλου Μελά (Επιστημονικό Συνέδριο 
12-13/11/2004), Θεσσαλονίκη 2004: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, σ. 273 κ.εξ.
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Εικόνα 8. Επιτύμβιο Κωνσταντίνου Δημητρίου

Εικόνα 9. Επιτύμβιο Δημητρίου Αθανασίου
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από το τουρκ. πατριδωνυμικό Halepli «αυτός που κατάγεται από το Χαλέπι της 
Συρίας» < Halep + -li. Ο τάφος του βρίσκεται στο Ο.Τ. ΚΖ΄. Στον απλό γρανιτένιο 
σταυρό, ο οποίος πατά σε γρανιτένια κιβωτιόσχημη βάση, τοποθετήθηκε η ορ-
θογώνια μαρμάρινη πλάκα με την τετράστιχη εγχάρακτη επιγραφή: ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ Γ. ΧΑΛΕΠΛΗΣ/ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΟΣ/ ΑΠΕΒΙΩΣΕ. 30.1.1950/ ΕΤΩΝ 90. 

10. Ο τάφος της Ελένης Ευστρατίου Κουλιγγά βρίσκεται στο Ο.Τ. Δ΄. Επάνω 
σε ορθογώνια μαρμάρινη παραλληλεπίπεδη βάση εδράζεται μαρμάρινος σταυ-
ρός με πεπλατυσμένη βάση – Γολγοθά. Μοναδικό διακοσμητικό στοιχείο ένας 
μικρός εγχάρακτος σταυρός στην άνω κεραία του μαρμάρινου σταυρού. Εγχά-
ρακτη τρίστιχη επιγραφή πληροφορεί: †/ ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΟΥΛΙΓΓΑ/ ΕΚ 
ΚΙΟΥ Μ. ΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 57/ ΑΠΕΒΙΩΣΕ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1936. Η Ελένη Κουλιγγά 
γεννήθηκε το 1879 στην Κίο της Μ. Ασίας (σημ. Gemlik) και μετακινήθηκε στην 
Αλεξανδρούπολη μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, όπου και απεβίωσε το 
1936 σε ηλικία 57 ετών. Οι απόγονοί της διατηρούν σήμερα κατάστημα οπτικών 
στο κέντρο της πόλης.

11. Η μικρή επιτύμβια μαρμάρινη πλάκα του Έφεδρου Ανθυπίλαρχου Νικο-
λάου Π. Επιτρόπου βρίσκεται στο Ο.Τ. Θ΄ και είναι προσαρμοσμένη στον οικογε-
νειακό τάφο Παναγιώτου. Μοναδικό κόσμημά της μία λεπτή γλυφή. Στο επάνω 
μέρος του επιτυμβίου σταυρός με κυρτές τις απολήξεις των κεραιών του και 
βαθμιδωτή βάση. Στη συμβολή των κεραιών σχεδόν στρογγυλό επιπεδόγλυφο 
δάφνινο στεφάνι. Στην ορθογώνια μαρμάρινη πλάκα, η εγχάρακτη επιγραφή 
πληροφορεί: ΕΦΕΔΡΟΣ ΑΝΘΥΠΙΛΑΡΧΟΣ/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ/ ΕΞ ΙΑ-
ΣΜΟΥ/ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΕΝ ΔΟΞΑΤΩ/ ΕΝ ΕΤΕΙ 1919. Ο θανών γεννήθηκε στο Δοξάτο 
το 1919, αλλά καταγόταν από τον Ίασμο Ροδόπης. Ο θάνατός του επισυνέβη σε 
ηλικία περίπου 30 ετών, κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου. Είναι όμως 
άγνωστο το πότε ακριβώς, γιατί τα νέα επιτύμβια σήματα κάλυψαν την χρονο-
λογία θανάτου του. Προφανώς είχε συγγένεια με την οικογένεια Παναγιώτου και 
αυτό ίσως δικαιολογεί την ταφή του στον συγκεκριμένο χώρο. 

12. Ο τάφος του Παναγή Φωκά βρίσκεται στο Ο.Τ. Η΄. Επάνω σε διπλή βαθ-
μιδωτή βάση πατά μαρμάρινος σταυρός. Στη συμβολή των κεραιών του φέρει 
ωοειδή εκβάθυνση, για τη φωτογραφία του τεθνεώτος. Στη φαρδύτερη βαθμίδα 
της βάσης χαράχθηκε πεντάστιχη επιγραφή: ΟΙΚΟΣ/ ΠΑΝΑΓΗ Γ. ΦΩΚΑ/ 1883 
– 1947/ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ/ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ. Πρόκειται για τον 
οικογενειακό τάφο του Παναγή Γ. Φωκά. Εκτός από το ονοματεπώνυμο του τε-
θνεώτος και τις χρονολογίες γέννησης και θανάτου του, υπάρχει η πληροφορία 
ότι ο θανών διετέλεσε πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής Αλεξανδρουπόλεως, 
γεγονός που θεωρήθηκε άξιο λόγου στην επιτύμβια επιγραφή της τελευταίας 
κατοικίας του. Σημειώνεται ότι η Λιμενική Επιτροπή Αλεξανδρούπολης συστάθη-
κε το 1923, με πρώτο πρόεδρο τον Αινίτη Μανόλη Φιμιρέλη, αδελφό της Μυρσί-
νης, συζύγου του προαναφερόμενου Εμμ. Αλτιναλμάζη. Το 1930 με ενέργειες της 
Επιτροπής άρχισε να κατασκευάζεται ο προσήνεμος λιμενοβραχίονας, για να 
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Εικόνα 10. Επιτύμβιο Βασιλείου Δαμιανόπουλου

Εικόνες 11, 12. Επιτύμβιο Τηλεμάχου και Αικατερίνης Ευαγγελίδου και λεπτομέρεια περιγραφής
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προστατευθεί το μέχρι τότε διαμορφωθέν μικρό λιμάνι60 της Αλεξανδρούπολης.
13. Ο τάφος του Μηχανικού Λιμένος Αλεξανδρουπόλεως Νικολάου Πνευμα-

τικού βρίσκεται στο Ο.Τ. ΙΣΤ΄. Σε ακόσμητη ορθογώνια πλάκα στη βάση του μαρ-
μάρινου σταυρού χαράχθηκε η επιγραφή: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ/ ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ/ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ/ ΑΠΕΒΙΩΣΕ. ΤΗΝ. 28.10.1946/ ΕΤΩΝ 
62. Ο θανών υπήρξε ο επιβλέπων μηχανικός της κατασκευής του προαναφερ-
θέντος λιμενοβραχίονα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης κατά την δεκαετία του 
1930. Υποθέτω ότι τόσο ο ίδιος, όσο και οι συγγενείς του, θεωρούσαν την κατα-
σκευή αυτού του έργου το πιο αξιομνημόνευτο γεγονός του βίου του, ώστε να 
επιλέξουν τη χάραξή του στο επιτύμβιό του. 

14. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά επιτύμβια βρίσκεται στο Ο.Τ. ΚΕ΄ και ανήκει 
στον κρεοπώλη Κωνσταντίνο Δημητρίου. Αποτελείται από κολουροπυραμοειδή 
μαρμάρινη βάση κοσμημένη με ανάγλυφο στεφάνι και από επάνω μαρμάρινο 
σταυρό με σχηματοποιημένα άνθη στη βάση του και έξεργα ρόδα στη συμβολή 
των κεραιών του. Η επιγραφή πληροφορεί: ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ/ ΚΡΕΟ-
ΠΩΛΗΣ/ 1878 – 1933. 

15. Απλός μαρμάρινος σταυρός ίσταται στον τάφο του ιατρού Ιωάννη Παπα-
δόπουλου, στο Ο.Τ. ΙΣΤ΄. Στο άνω τμήμα της κάθετης κεραίας του σταυρού ορ-
θογώνια εμβάθυνση για τη φωτογραφία του νεκρού. Στη συμβολή των κεραιών 
του σταυρού η επιγραφή: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/ ΙΑΤΡΟΣ/ 28–10–1948/ 
ΕΤΩΝ/66.

16. Ο Ανθυπολοχαγός Δημήτριος Αθανασίου τάφηκε στο Ο.Τ. Θ΄. Στην οριζό-
ντια κεραία εγχάρακτη επιμελημένη επιγραφή πληροφορεί: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΟΥ/ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ/ ΕΤΩΝ 30. Κάτω από την επιγραφή 
ετοιμάστηκε οβάλ εμβάθυνση για τη φωτογραφία του θανόντος, που περιβάλλε-
ται από εγχάρακτο δάφνινο στεφάνι. Στη μαρμάρινη πλάκα της βάσης του σταυ-
ρού χαράχθηκε η επιγραφή και ένα άνθινο κόσμημα: ΕΠΕΣΕΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΤΗΣ/ ΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ/ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ/ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 
ΤΟΥ/ ΤΗΝ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1947. 

17. Στο Ο.Τ. Θ΄ είναι θαμμένος ο Βασίλειος Ι. Δαμιανόπουλος. Το επιτύμβιό του 
αποτελείται από ακόσμητο μαρμάρινο σταυρό, ο οποίος πατά σε σχηματοποι-
ημένο Γολγοθά. Στη βάση έξεργο άνθινο στεφάνι με κορδέλες και η επιγραφή: 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΔΑΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ 79 ΤΑΓ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑΣ/ ΕΤΩΝ 
35/ ΠΕΣΩΝ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΗ 1-7-48. Ο θανών υπήρξε μέλος του ένοπλου 
παραστρατιωτικού σώματος της Εθνοφρουράς, το οποίο δημιουργήθηκε κατά 
τα τέλη του 1947 σε αντικατάσταση των Μονάδων Ασφαλείας Υπαίθρου (ΜΑΥ) 
και των Μονάδων Αποσπασμάτων Διώξεων (ΜΑΔ). Οι Μονάδες αυτές είχαν δη-
μιουργηθεί, προκειμένου να αναλάβουν την υποστήριξη των δυνάμεων του Εθνι-
κού Στρατού και της Χωροφυλακής στην ύπαιθρο κατά την περίοδο του Εμφυ-

60 Σημ. «Μικρό λιμανάκι». Πηγή: http://users.otenet.gr/~lim_alex/l1.htm. (τελευταία πρόσβαση 
4/10/2019). 
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λίου. Η Εθνοφρουρά χρηματοδοτήθηκε από την Κυβέρνηση των Η.Π.Α., αφού 
προηγήθηκαν τον Νοέμβριο του 1947 διαπραγματεύσεις με την Κυβέρνηση Σο-
φούλη. Τα Τάγματα της Εθνοφρουράς στελεχώθηκαν από τις παλαιές κλάσεις 
των ετών 1934-1936 και αρχικά (Νοέμβριος 1947) ήταν 40, ενώ ως τα μέσα του 
επόμενου έτους (Ιούνιος 1948) αυξήθηκαν σε 98. Σκοπός τους ήταν η διασφάλι-
ση των περιοχών που είχε εκκαθαρίσει ο Εθνικός Στρατός.61

18. Ο τάφος του Τηλεμάχου Ευαγγελίδου (1889-1947) ορθώνεται στο Ο.Τ. 
ΚΔ΄. Τριάντα χρόνια αργότερα (1977) τοποθετήθηκε μαζί του η σύζυγός του Αι-
κατερίνη και διακοσμήθηκε το μνήμα. Όλα τα παραπληρωματικά στοιχεία του 
είναι γύψινα. Εντυπωσιάζει η υπερβολή και η μπαρόκ διάθεση της διακόσμησής 
του.62 Τον τάφο καλύπτει μεγάλος σταυρός με την επιγραφή ΟΙΚΟΣ ΤΗΛΕΜΑ-
ΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ στην οριζόντια κεραία του και τη φωτογραφία του θανόντος 
μέσα σε οβάλ πλαίσιο από κάτω. Στο κέντρο της δυτικής πλευράς του τάφου 
ολόγλυφο άγαλμα γυναικείας μορφής, με αρχαιοελληνική ενδυμασία και σταυ-
ρωμένα τα χέρια στο στήθος σε στάση δέησης. Το κεφάλι της στρέφεται πίσω 
αριστερά. Πλαισιώνεται από δύο κίονες που απολήγουν σε κορινθιάζοντα κιονό-
κρανα, οι οποίοι υπονοούν με κάποιον αφαιρετικό τρόπο αρχαιοελληνικό κτήριο. 
Ο συμβολισμός της σκηνής αυτής είναι προφανής: η ψυχή της θανούσας βρί-
σκεται στην έξοδο ενός κτηρίου και ταυτόχρονα στην είσοδο ενός άλλου, ακρι-
βώς δηλαδή στο μεταίχμιο της παρούσης και της μετά θάνατον ζωής. Ρίχνει μία 
τελευταία ματιά στον μάταιο βίο πίσω της και δεόμενη πορεύεται συνεσταλμένα 
προς ανατολάς, προς την αγήρω αιωνιότητα. Στη βάση του αγάλματος η επιγρα-
φή ΑΠΕΒΙΩΣΕΝ ΕΤΩΝ 58 αναφέρεται στον Τηλέμαχο. Στις τέσσερις γωνίες του 
τάφου ισάριθμοι ανάγλυφοι λέοντες, καθήμενοι μετωπικά, άγρυπνοι φύλακες 
του τάφου. Κεντρικά του τάφου σε ορθογώνια μαρμάρινη πλάκα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛ./ ΑΠΕΒ. 5-12-77. Μπροστά από τον τάφο κιβωτιόσχη-
μη κατασκευή, οστεοφυλάκιο(;) των θανόντων. Στην πρόσοψή της επιμελημένη 
εγχάρακτη επιγραφή πληροφορεί: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΗΛ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ/ «ΜΙΑ ΑΡ-
ΧΟΝΤΙΣΣΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ».63 Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τηλέμαχος Ευαγγελίδης 

61 Γ. Μαργαρίτης, Ιστορία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1946-1949, τ. Α΄, Αθήνα 52005: Βιβλι-
όραμα, σ. 469-470.
62 Η σύνθετη και παράλληλα αφαιρετική κατασκευή του θυμίζει παρόμοια επιτύμβια μνημεία που 
εντοπίζονται και σε άλλα δημοσιευμένα νεκροταφεία. Ενδεικτικά παραδείγματα βλ. Χρ. Χρήστου – 
Μ. Κουμβακάλη-Αναστασιάδη, Νεοελληνική Γλυπτική 1800-1940, Αθήνα 1982: Εμπορική Τράπεζα 
της Ελλάδος, εικ. 57· Η. Μυκονιάτης, Ελληνική Τέχνη-Νεοελληνική Γλυπτική, Αθήνα 1996: Εκδοτική 
Αθηνών, εικ. 25 (σ. 51)· Γ. Κ. Παπάζογλου, Ταφικά Μνημεία της Πόλης, ό.π., Α/Α 31 (σ. 178-181), Α/Α 
45 (σ. 217-221), Α/Α 111 (σ. 383-384), Α/Α 132 (σ. 426-427)· Δ. Μαρκάτου, Ε. Μαυρομιχάλη, Δ. Παυλό-
πουλου, Νεοελληνική Ταφική Γλυπτική, αρχές 19ου αιώνα-1940, ό.π., αρ. κατ. 53, 90. 
63 Σε κεραμικό πλακίδιο πάνω στον τάφο της τυπώθηκαν οι εξής στίχοι: «Αλησμόνητη κ. ΚΑΤΙΝΑ/ 
Τώρα θα έχεις ως ΜΟΝΑΔΙΚΗ συντροφιά/τ’ άστρα τ’ ουρανού από πάνω σου και στη γη/κάτω τα 
κυπαρίσσια και τ’ αηδόνια που θα/κελαηδούν λυπητερά για σένα./Τώρα θ’ απολαύσεις την ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΑ στους/θρήνους των κυπαρισσιών και των πουλιών, παρά/την ανάμνηση των ανθρώπων που 
ξεχνούν./Για τα κυπαρίσσια η ΘΛΙΨΗ και τα θρηνή-/ματα είναι η λειτουργία της ζωής τους, όπως/ 
στους ανθρώπους, είναι μόνιμη η συκοφαντία/και η κακογλωσσιά./Λόγια της αυτοκράτειρας ΕΛΙ-
ΣΑΒΕΤ/που ήθελε να γραφούν στον τάφο της/studio fotoceramica, ΑΘΗΝΑΙ, τηλ. 9219492». 
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αναφέρεται στις 16.03.1933 μεταξύ των προυχόντων και διοικούντων του Σου-
φλίου, αφού κατ’ εκείνη την περίοδο ήταν ο διευθυντής Ταχυδρομείων, Τηλεγρά-
φων και Τηλεφωνίας (Τ.Τ.Τ.) της πόλης.64 

Γ ΄
Οι τάφοι είναι κιβωτιόσχημοι και σε γενικές γραμμές επιμελημένοι. Συνήθως 
καλύπτονται με μαρμάρινη ορθογώνια απλή ή υπερυψωμένη παραλληλεπίπεδη 
πλάκα, που εδράζεται σε κτιστή βάση. Στη δυτική στενή πλευρά τους φέρουν 
απλούς επιτύμβιους σταυρούς, λατινικού τύπου, ως επί το πλείστον ακόσμη-
τους, οι οποίοι αποτελούν μέρος μίας ευρύτερης σύνθεσης, αποτελούμενης από 
όρθιες πλάκες και στήλες, κιβωτιόσχημες κατασκευές, οβελίσκους κτλ. Η τοπο-
θέτηση των σταυρών στη δυτική πλευρά των τάφων έχει να κάνει με τη χριστια-
νική πεποίθηση ότι ο Χριστός θα έλθει εξ ανατολών κατά τη Δευτέρα Παρουσία, 
την οποία υποσχέθηκαν στην περικοπή των Πράξεων οι δύο άγγελοι,65 ώστε το 
αναστημένο σώμα των κεκοιμημένων να Τον αντικρύσει απευθείας στα ανατολι-
κά. Ωστόσο, μερικοί τάφοι θυμίζουν περισσότερο επετειακά μνημεία. Η σύνθετη 
κατασκευή τους όμως έχει ως σκοπό την εξασφάλιση επιπλέον χώρου για την 
αναγραφή των επιγραφών και τη διακόσμησή τους. 

Όσον αφορά στη διακόσμηση, παρατηρείται μία εκλεκτικιστική τάση μίξης 
μορφολογικών χριστιανικών και αρχαιοελληνικών μοτίβων, που φανερώνουν τη 
γενικότερη αντίληψη της αστικής τάξης του Δεδέαγατς – Αλεξανδρούπολης για 
τη χάρη της κοσμικής ζωής,66 τη μεταφυσική αγωνία του θανάτου και την ελπί-
δα τής εν τω παραδείσω κατάταξης της ψυχής του νεκρού. Κυρίαρχο, απόλυτα 
λογικό σύμβολο είναι ο σταυρός, αφού πρόκειται για ένα χριστιανικό νεκροτα-
φείο. Ως επί το πλείστον, απαντώνται λατινικού τύπου σταυροί, απλοί ή με ορ-
θογώνιες ή τρίλοβες ή κοιλόκυρτες απολήξεις και σχηματοποιημένο Γολγοθά. Ο 
σταυρός είναι αγαπητό θέμα της χριστιανικής τέχνης, φορτισμένο με αποτρεπτι-
κό και φυλακτικό χαρακτήρα. Γι’ αυτό και επιλέγεται από τους καλλιτέχνες ως 
κύριο ή παραπληρωματικό θέμα συνθέσεων.67 Άλλα διακοσμητικά μοτίβα των 
επιτυμβίων αποτελούν ολόσωμοι άγγελοι, ανθρώπινες μορφές, λέοντες, δάφ-
νινα στεφάνια, βάζα, ρόδα και άλλα άνθη, κορδέλες με φιόγκους, κυπαρίσσια, 
φοινικόφυλλα, βάθρα, κρηπίδες, κλιμακωτές βαθμίδες, θραυσμένοι ή ολόσωμοι 
κίονες, κορινθιάζοντα κιονόκρανα, αετώματα, στήλες, οβελίσκοι, οβάλ ή ορθο-

64 Μ. Πατέλης, Σουφλίου εγκώμιον, Ξάνθη 2000: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, σ. 17. 
65 Πράξ. 1, 11: «οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ’ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται, ὃν 
τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν».

66 Ανάλογες αντιλήψεις εντοπίζονται και σε άλλα νεκροταφεία. Βλ. σχετικά Ι. Παρασκευοπούλου, 
Το Α΄ Νεκροταφείο της Αθήνας. Ιστορικά οράματα 1834-2013, Αθήνα 2015: Πόλις, σ. 14.
67 Α. Φλωράκης, Η λαϊκή λιθογλυπτική της Τήνου, Αθήνα 1980, σ. 125-127· Θ. Παζαράς, Ανάγλυφες 
σαρκοφάγοι και επιτάφιες πλάκες της μέσης και ύστερης βυζαντινής περιόδου στην Ελλάδα, Αθή-
να 1988, σ. 114-117· Δ. Λιάκος, Τα λιθανάγλυφα του Αγίου Όρους (Διδ. διατρ.), Θεσσαλονίκη 2002, 
σ. 113-114.



Ελληνικές κοινότητες στα Βαλκάνια (19ος-20ός αι.)516 |

γώνιες παραλληλόγραμμες εμβαθύνσεις για την τοποθέτηση της φωτογραφίας 
του νεκρού, μαρμάρινες κορνίζες και διάφορα άλλα παραπληρωματικά στοιχεία, 
σύμβολα της αιωνιότητας, επιβιώσεις του πρόσφατου και απώτερου παρελθό-
ντος, τα οποία πρωτίστως παραπέμπουν στον ένδοξο βίο του νεκρού και δευτε-
ρευόντως υπονοούν την άποψη των συγγενών και των συγχρόνων του γι’ αυτόν. 

Στις εγχάρακτες ή ανάγλυφες επιγραφές των επιτυμβίων επιλέγεται η με-
γαλογράμματη γραφή. Το περιεχόμενό τους συνήθως λιτό και ευσύνοπτο, δίνει 
μόνον τις βασικές πληροφορίες για το νεκρό: ημερομηνία γέννησης και θανάτου, 
ηλικία, καταγωγή, επάγγελμα. Στα ονοματεπώνυμα αναγράφεται ολόκληρο το 
όνομα και το επώνυμο των θανόντων, είτε σε πτώση ονομαστική, είτε σε γενι-
κή κτητική της συγγενείας/καταγωγής (Χαράλαμπος Κλωνίδης, Κωνσταντίνος Γ. 
Χαλεπλής, Νικόλαος Π. Επιτρόπου, Νικόλαος Πνευματικός, Ιωάννης Παπαδό-
πουλος, Δημήτριος Αθανασίου, Κωνσταντίνος Δημητρίου, Βασίλειος Ι. Δαμιανό-
πουλος), είτε σε συνδυασμό κλιτού και άκλιτου (Βλάσιος Ι. Σούχωρ, Εμμανουήλ 
Ι. Αλτιναλμάζης). Σε γενική κτητική της συγγενείας/καταγωγής χαράσσονται τα 
επώνυμα που συνοδεύουν το ουσιαστικό «οίκος» (Αθανασίου Ι. Σπανού, Παναγή 
Γ. Φωκά, Τηλεμάχου Ευαγγελίδου, Ι. Ρωμαντζά, Βαλαβάνη, Χρηστίδου, Δούκα, 
Λυρού, Μπατζακά), τη συνεκφορά «οικογενειακός τάφος» (Ασπρίδου, Αποστό-
λου Μαργιώτη, Γαβριήλ Αποστολίδου), αλλά και τα επώνυμα των θανουσών 
(Φανή Β. Μητσοπούλου, Ευτέρπη Μ. Βαφειάδου, Κορίνα Γ. Βαφειάδου, Ροδάμα 
Θ. Πανίδου, Αικατερίνη Τηλ. Ευαγγελίδου). Τις περισσότερες φορές παρεμβάλ-
λεται ανάμεσα στο όνομα και το επώνυμο το αρχικό γράμμα από το πατρώνυμό 
τους, αν είναι άντρες, ή το αρχικό γράμμα του ονόματος του συζύγου τους, αν 
πρόκειται για γυναίκες. Σε μία μόνο περίπτωση το όνομα του συζύγου εντοπίζε-
ται ολόκληρο (Ελένη Ευστρατίου Κουλιγγά), ενώ σε δύο περιπτώσεις οι εκλιπό-
ντες αναφέρονται με το χαϊδευτικό τους (Φανή Μητσοπούλου, Παναγής Φωκάς). 

Διαπιστώθηκαν ελάχιστα ορθογραφικά λάθη ή λάθος χτυπήματα του χαρά-
κτη, όπως για παράδειγμα ΠΑΠΠΙΚΟΥ (Βλάσιος Σούχωρ), ΑΠΕΒΙΟΣΕ (Κορίνα 
Βαφειάδου), ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΟΣ (Κωνσταντίνος Χαλεπλής), ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΛΕΩΣ 
(Χαράλαμπος Κλωνίδης). Επιπλέον, σε καμία από τις μεγαλογράμματες δοτικές 
δεν χαράχτηκε προσγεγραμμένη, προφανώς λόγω επίδρασης της κυρίαρχης 
δημοτικής, π.χ. ΕΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗ 10, ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΤΗ 27 (Βλάσιος Σούχωρ), ΤΗ 
29-10-1951 (Αθανάσιος Σπανός), ΕΝ ΑΘΗΝΑ (Φανή Μητσοπούλου), ΕΝ ΤΥΡΟ-
ΛΟΗ ΤΩ 1858 (Ευτέρπη Βαφειάδου), ΕΝ ΣΗΛΥΒΡΙΑ (Κορίνα Βαφειάδου), ΕΝ ΔΟ-
ΞΑΤΩ (Νικόλαος Επιτρόπου). Κάποιες λέξεις πάλι αποδίδονται συντετμημένα: 
ΦΡΑΓ(ΙΣΚΟΥ) (Βλάσιος Σούχωρ), Κ(ΑΙ) (Φανή Μητσοπούλου), Μ(ΙΚΡΑΣ) (Ελένη 
Κουλιγγά), ΑΛΕΞ/(ΑΝΔΡΟΥ)ΠΟΛΕΩΣ, ΛΙΜΕΝ(ΙΚΗΣ) (Παναγής Φωκάς), ΚΩΝ/
(ΣΤΑΝ)ΤΙΝΟΣ (Κωνσταντίνος Δημητρίου), ΤΑΓ(ΜΑΤΟΣ) (Βασίλειος Δαμιανόπου-
λος), ΤΗΛ(ΕΜΑΧΟΣ) (Τηλέμαχος και Αικατερίνη Ευαγγελίδου). 

Το ύφος των επιγραφών απλό, καθημερινό. Σπάνια νεκρώσιμο, απαισιόδοξο, 
ούτε όμως και αισιόδοξο· κυρίως κοσμικού χαρακτήρα, μάλλον όχι θρησκευτι-
κού. Σπανίζουν οι αναφορές στη μετά θάνατον ζωή. Εγκαταλείπονται, για παρά-
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δειγμα, οι πομπώδεις λόγιοι τύποι ενθάδε κείται ή ενθάδε κατάκειται ή τα εκτενή 
έμμετρα κείμενα που αναφέρονται στον νεκρό, τις εν ζωή αρετές του και τον 
άδικο χαμό του στο άνθος της νιότης του, τα οποία απαντώνται καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του 19ου αι. στην περιοχή της ευρύτερης Θράκης (ανατολικής, βόρειας, δυ-
τικής).68 Σε γενικές γραμμές παρατηρείται μία «εκκοσμίκευση» στο περιεχόμενο 
και τη διακόσμηση και ένας αποχρωματισμός από τις χριστιανικές πεποιθήσεις 
για τη μεταθανάτια ζωή. Για το έτος γέννησης προτιμώνται οι ρηματικοί τύποι 
Εγεννήθη ή γεννηθείς/ γεννηθείσα (Βλάσιος Σούχωρ, Φανή Μητσοπούλου, Ευ-
τέρπη και Κορίνα Βαφειάδου, ανώνυμη Ασπρίδου, Νικόλαος Επιτρόπου), ενώ 
για το έτος ή την ημερομηνία θανάτου το ρήμα απεβίωσε (Φανή Μητσοπούλου, 
Ευτέρπη και Κορίνα Βαφειάδου, Ροδάμα Πανίδου, ανώνυμη Ασπρίδου, Κωνστα-
ντίνος Χαλεπλής, Ελένη Κουλιγγά, Αθανάσιος Σπανός, Νικόλαος Πνευματικός, 
Τηλέμαχος και Αικατερίνη Ευαγγελίδου). Σε μία μόνο περίπτωση απαντάται το 
ρήμα εκοιμήθη (Βλάσιος Σούχωρ), το οποίο αποτελεί ανάμνηση παλαιοχριστια-
νικών και βυζαντινών προτύπων. Για τους θανόντες σε μάχη στρατιωτικούς, επι-
λέγονται οι ρηματικοί τύποι Έπεσεν ή πεσών (Δημήτριος Αθανασίου, Βασίλειος 
Δαμιανόπουλος). Κάποια, τέλος, δεν έχουν κανένα ρηματικό τύπο (Εμμανουήλ 
Αλτιναλμάζης, Χαράλαμπος Κλωνίδης, Παναγής Φωκάς, Κωνσταντίνος Δημητρί-
ου, Ιωάννης Παπαδόπουλος). 

Οι περισσότεροι από τους αναφερόμενους τεθνεώτες έχουν συνηθισμένα 
χριστιανικά εξελληνισμένα λατινικά ή εβραϊκά ονόματα (Βλάσιος, Εμμανουήλ, 
Ιωάννης, Αθανάσιος, Κωνσταντίνος, Ελένη, Νικόλαος, Δημήτριος, Βασίλειος, 
Μιχαήλ, Αικατερίνη, Χαράλαμπος, Βικτωρία), της Παναγίας (Μαρία, Παναγής) 
ή χριστιανικών εορτών (Φανή>Θεοφάνεια). Αρχαιοελληνικά ονόματα φέρουν ο 
Τηλέμαχος Ευαγγελίδης και τρεις θανούσες (Ευανθία, Ευτέρπη, Κορίνα) προ-
ερχόμενες από πόλεις της Ανατ. Θράκης (Αδριανούπολη, Τυρολόη, Σηλυβρία). 
Τα ονόματά τους πρέπει να αποδοθούν στην έντονη στροφή προς τον κλασι-
κισμό και τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό μετά τον Ελληνικό Διαφωτισμό και τη 
δημιουργία του ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους. Τέτοιου είδους ονόματα ήταν 
άγνωστα τόσο στο Βυζάντιο, όσο και στην Τουρκοκρατία, καθώς, με την επίδρα-
ση της Εκκλησίας που είχε πρωτεύοντα ρόλο στη ζωή του λαού, κυριαρχούσε 
η τάση για τη σύνδεση του βαπτιστικού με κάποιο άγιο. Με την ονοματοδοσία 

68 Ενδεικτικά παραδείγματα δημοσιευμένων θρακικών πεζών και έμμετρων επιτυμβίων των 18ου-
19ου αι. βλ. Μ. Αποστολίδης, «Οι τάφοι λαλούσιν», Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού 
Θησαυρού Θ΄ (1942-1943), σ. 28-74· Α. Σαμοθράκης, «Η Αίνος και αι εκκλησίαι της», Θρακικά 19 
(1944), σ. 9-38· Ν. Μουτσόπουλος, Συμβολή στη μορφολογία της ελληνικής γραφής. Λεύκωμα 
βυζαντινών και μεταβυζαντινών επιγραφών, Θεσσαλονίκη 1977, αρ. 641· Δ. Τριαντάφυλλος, «Επι-
τύμβια επιγράμματα νεωτέρων χρόνων από το χώρο της Θράκης», Θρακική Επετηρίδα 2 (1981), σ. 
341-387· И. Λюбенова, И гробовете умират [Les Tombeaux Meurent, Eux-Aussi], София 1996· Γ. 
Τσιγάρας, Εκκλησίες της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου, Ξάνθη 2004: Ιερά Μητρό-
πολις Ξάνθης και Περιθεωρίου, σ. 123-124, 130· Ε. Παπαθανασίου, Ήδε κόνις. Νεώτερες θρακώες 
ελληνικές επιγραφές. Συμβολή Ι, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 20-25, 63-64 και 80· E. Papathanasiou, 
Yunanistan Trakya’sınıda (6.yy.-19.yy.) mezar Gelenegi ve Tipolojisi (Μεταπτ. διατρ.), Edirne 2019: Τ. 
C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görsel Kültür Anabilim Dali. 
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του επιτυγχανόταν διπλός στόχος: αφενός η τιμή προς τον άγιο ή την αγία και 
αφετέρου εξασφαλιζόταν η προστασία του αγίου ή της αγίας γι’ αυτόν ή αυτήν 
που έπαιρνε το όνομά τους. Το σπανιότερο όλων βαπτιστικό με όνομα φυτού έχει 
προέλευση από την Κερασούντα του Πόντου (Ροδάμα).

Σε μερικούς αναγράφεται η επαγγελματική τους δραστηριοποίηση ή η ιδιό-
τητά τους ή ένα αξίωμά τους εν ζωή: υποπρόξενος, πρόεδρος λιμενικής επιτρο-
πής, μηχανικός λιμένος, κρεοπώλης, ιατρός, έφεδρος ανθυπίλαρχος, ανθυπο-
λοχαγός μηχανικού, στρατιώτης. Τρεις πεσόντες στρατιωτικοί των ετών 1946-
1949 (Έφεδρος Ανθυπίλαρχος Νικόλαος Επιτρόπου, Ανθυπολοχαγός Δημήτριος 
Αθανασίου, Στρατιώτης Βασίλειος Δαμιανόπουλος) τάφηκαν σε συγγενικούς 
τάφους, παρόλο που οι θανόντες αξιωματικοί και οπλίτες της περιόδου του Εμ-
φυλίου Πολέμου είναι θαμμένοι συγκεντρωτικά εντός του περιβόλου του Α΄ Νε-
κροταφείου, σε χωριστό περιτειχισμένο τμήμα του στην ανατολική πλευρά του. 
Εντούτοις, δεν λείπουν και κάποιοι ιδιαίτεροι χαρακτηρισμοί, δοσμένοι από μία 
πιο φιλοσοφημένη οπτική γωνία: «μία αρχόντισσα της μοναξιάς...» (Αικατερίνη 
Ευαγγελίδου). Ή και η αδυναμία της μεταφυσικής ερμηνείας της πρόωρης απώ-
λειας ενός αγαπημένου προσώπου: «Γιατί;» (τάφος Καμπάνταη). 

Επώνυμα εργαστήρια προς το παρόν δεν διαπιστώθηκαν. Όλα τα έργα εί-
ναι ανυπόγραφα. Ωστόσο, εντοπίζονται κοινά διακοσμητικά και επιγραφικά χα-
ρακτηριστικά που οδηγούν σε ομαδοποιήσεις έργων και δείχνουν ότι πρόκειται 
για κατασκευές του ίδιου συνεργείου, το οποίο μερικές φορές δραστηριοποι-
ούνταν για περισσότερο από 20 χρόνια στην πόλη. Για παράδειγμα, η απόδο-
ση των στεφανιών στους τάφους του Ευαγγέλου Γιαγτζή (1947), του Βασιλείου 
Δαμιανόπουλου (1948), του Ιωάννη Ρωμαντζά (1949), του Ιωάννη Λασκαρέλλη 
(1951) και του Δημητρίου Χαμπούρη (1951) είναι πανομοιότυπη. Η σχηματοποιη-
μένη απόδοση των ακτίνων που ξεπροβάλλουν στη συμβολή των δύο κεραιών 
του σταυρού στους τάφους της Βικτωρίας Θεωδοσιάδου (1931), της Μαριγούλας 
Μαρτίνη (1950) και στον οικογενειακό τάφο του Αποστόλου Μαργιώτη (1947) πα-
ρουσιάζουν επίσης ομοιότητες, καθώς και οι τρίλοβες απολήξεις των κεραιών 
των σταυρών στον οικογενειακό τάφο Ασπρίδου (1931 κ.εξ.) και στον τάφο της 
Φανής Μητσοπούλου (1938). Επιπλέον, ομοιότητες παρουσιάζει ο τρόπος και το 
υλικό κατασκευής (μωσαϊκό) των επιτυμβίων του Ιωάννου Τσιτούκη (1939), του 
Δημητρίου Αθανασιάδου (1947), της Σοφίας Παπαράλλη (1949) και του Κων-
σταντίνου Χαλεπλή (1950), όπως και η κατασκευή και ιδιαίτερα οι εγχάρακτες 
επιγραφές των σταυρών της Ροδάμας Πανίδου (1934), της Αικατερίνης Νικήτα 
(1937), της Μαρίας Αποστολίδου (1937;), του Πέτρου Νικολαΐδη (1938), του Τηλε-
μάχου Ευαγγελίδου (1947), του Ιωάννη Παπαδόπουλου (1948), της Σοφίας Πα-
παρράλη (1949), της Μαριγούλας Μαρτίνη (1950), της Μάρθας Παρίση (1952), 
της Ευρυδίκης Παπαθανασίου (1952) και της Ευμορφίας Μπεδρελίδου (1957). 
Ως υλικά κατασκευής χρησιμοποιήθηκαν το λευκό, σκούρο γκρι ή λευκό με γκρι-
ζωπές φλεβώσεις μάρμαρο, ο γκριζωπός γρανίτης, το μωσαϊκό (ασβεστοκονία-
μα, μαρμαρόσκονη και λίθινες ή μαρμάρινες ψηφίδες), ο γύψος και εν μέρει το 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι επιγραφές λαξεύτηκαν είτε με το χέρι είτε με μηχανικό 
μέσο, έπειτα από προσεκτικό σχεδιασμό. 
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Επισημαίνω ότι στα Παλαιά Νεκροταφεία της Αλεξανδρούπολης δεν είναι 
θαμμένος κανείς από τους μητροπολίτες που την εποίμαναν· δύο εξ αυτών 
επέλεξαν ως τελευταίο τόπο κατοικίας τους ισάριθμους ενοριακούς ναούς της 
πόλης: ο τάφος του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Ιωακείμ Καβύρη (†1974) 
βρίσκεται στον περίβολο του Ιωακείμειου Γηροκομείου Αλεξανδρούπολης, δί-
πλα στο παρεκκλήσιο των αγίων Αναργύρων, και του προκατόχου του Γερβασί-
ου Σαρασίτη (†1934) παραπλεύρως του ναού Αγίου Ελευθερίου. Άλλωστε, είναι 
γνωστή από τη βυζαντινή εποχή η συνήθης πρακτική ιερωμένοι και κάποιοι ση-
μαντικοί χορηγοί εκκλησιών και ευαγών καθιδρυμάτων να θάπτονται στους πε-
ριβόλους των χώρων που ιερούργησαν ή στήριξαν οικονομικά. Την ίδια πρακτική, 
εξάλλου, ακολουθούσαν οι μουσουλμάνοι, οι Εβραίοι και οι Αρμένιοι, οι οποίοι 
έθαβαν τους νεκρούς τους κοντά στους τόπους λατρείας τους.69 «Ο ενταφιασμός 
των νεκρών εις τας εκκλησίας και άλλα καταστήματα...» απαγορεύτηκε το 1834 
με ΦΕΚ της Αντιβασιλείας70 στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, οπότε άρχισε στην 
πρωτεύουσά του η διαδικασία δημιουργίας του Α΄ Νεκροταφείου Αθηνών.71 Στη 
Θράκη, η οποία ήταν ακόμη μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ενώθηκε 
με τον εθνικό κορμό σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, η συνήθεια αυτή επέζησε 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ού αι., ενώ φαίνεται ότι υπάρχει τάση επέκτασής της 
κατά τον 21ο. Είναι λογικό η απαγόρευση αυτή να μην έφτασε ποτέ στις περιο-
χές της και γι’ αυτόν τον λόγο μητροπολίτες, ιερωμένοι και ευεργέτες βρίσκονται 
θαμμένοι στα προαύλια και τα εσωτερικά των ενοριακών εκκλησιών των πόλεων 
και χωριών της Θράκης. Ενδεικτικά, αναφέρω από τον Ν. Έβρου τις ταφές των 
Μητροπολιτών Διδυμοτείχου Παϊσίου (†1803), Μελετίου (†1814), Βησσαρίωνος 
(†1847), Μελετίου του Βυζαντίου (†1849), Μελετίου του Σιφνίου (†1860), Κων-
σταντίνου Βαφείδη (†1899), σε κρύπτη δίπλα στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγί-
ου Αθανασίου,72 καθώς και Νικηφόρου Αρχαγγελίδη (†2009), στη ΝΔ γωνία του 
προσκυνηματικού ναού Παναγίας Ελευθερώτριας, του Μητροπολίτη Μαρωνείας 
Ιωαννικίου (†1838)73 στο προαύλιο του Αγίου Δημητρίου Δορίσκου, του Ιβηρίτη 

69 Ι. Παρασκευοπούλου, Το Α΄ Νεκροταφείο της Αθήνας, ό.π., σ. 21. Ενδεικτικές φωτογραφίες 
τάφων και ενεπίγραφων στηλών γύρω από μουσουλμανικά τεμένη δημοσιεύτηκαν στο λεύκωμα 
Muslim monuments in Western Thrace, Greece, ό.π., σ. 191-204 και σποραδικά. 
70 ΦΕΚ 16/5 Μαΐου 1834, άρθρο 1. Βλ. και Σ. Λυδάκη, Μια πολύτιμη γλυπτοθήκη: Το Α΄ Νεκροταφείο 
Αθηνών, Αθήνα 1981, σ. 18· Η. Μυκονιάτη, «Η ελληνική κοιμητηριακή γλυπτική του 19ου αιώνα», Αρ-
χαιολογία 36 (1990), σ. 42· Ι. Παρασκευοπούλου, Το Α΄ Νεκροταφείο της Αθήνας, ό.π., σ. 21, 22 και 27. 
71 Δ. Μαρκάτου, Ε. Μαυρομιχάλη, Δ. Παυλόπουλου, Νεοελληνική Ταφική Γλυπτική, αρχές 19ου αι-
ώνα-1940, ό.π., σ. 27. 
72 Ν. Βαφείδης, «Αι Εκκλησίαι Διδυμοτείχου», Θρακικά 13 (1940), σ. 236-240· Α. Γουρίδης, 
Διδυμότειχο, μία άγνωστη πρωτεύουσα, Κομοτηνή 2006, σ. 185. 
73 Ο Μαρωνείας Ιωαννίκιος Αβραμάκης (1838-1839) αρχικώς τάφηκε στο Δορίσκο, αλλά αργότε-
ρα έγινε ανακομιδή των οστών του, τα οποία τοποθετήθηκαν στον νάρθηκα του Μητροπολιτικού 
Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομοτηνής. Το 1959, επί Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής 
Τιμοθέου (1954-1974), πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά ανακομιδή των οστών του Ιωαννικίου, 
τα οποία εναποτέθηκαν στο αρχιερατικό οστεοφυλάκιο του Κοιμητηριακού Ναού Ζωοδόχου Πη-
γής στα Δημοτικά Κοιμητήρια Κομοτηνής. Στο ίδιο οστεοφυλάκιο φυλάσσονται και τα λείψανα των 
Μητροπολιτών Μαρωνείας και Κομοτηνής Ανθίμου (1922-1938) και Χρυσάνθου Ιεροκλή (1888-
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ιερομονάχου Αυξεντίου στον περίβολο της Μονής Πορταϊτίσσης Κορνοφωλιάς 
(†1771),74 του Καλύμνιου ιερομονάχου Ζαχαρία (†1898), στη ΝΑ γωνία του Αγί-
ου Αθανασίου Λάδης, του Ιβηρίτη ιερομονάχου Σπυρίδωνος Στογιάννου στον 
Προφήτη Ηλία Σουφλίου (†1974), του αρχιμανδρίτη Πολύκαρπου Ματζάρογλου 
(†2012) στη Ν πλευρά του καθολικού της Μονής Παναγίας του Έβρου στη Μά-
κρη, καθώς και του αρχιμανδρίτη Αγαθαγγέλου Πιστόλα (†2014) μπροστά από 
το Ιερό του Αγίου Νικολάου Δαδιάς, η ταφή του οποίου αποτελεί και το πιο πρό-
σφατο γνωστό μου παράδειγμα. Ανάλογες περιπτώσεις απαντώνται και στον Ν. 
Ροδόπης: στην Κομοτηνή η ταφή του Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής 
Δαμασκηνού (†2012) μπροστά από τον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου και τα σωζόμενα επιτύμβια στους περιβόλους του Μητροπολιτικού 
Ναού της Κοίμησης75 και του αρμενικού ναού του Αγίου Γρηγορίου του Φωτι-
στού.76 Στη Μαρώνεια τα επιτύμβια των ενοριακών ναών της Παναγίας και του 
Αγίου Ιωάννη.77 Στην Ξάνθη, τέλος, καταγράφηκαν τα επιτύμβια του καπνέμπο-
ρου Χατζηαθανασίου Παππα-Μιχαήλου78 στο νάρθηκα του Αγίου Γεωργίου και 
της Ευθαλίας Δαβίδοβιτς (†1866) στον περίβολο του ίδιου ναού,79 του Μητρο-
πολίτη Ευγενίου (†1848) στο εσωτερικό του Μητροπολιτικού Ναού Τιμίου Προ-
δρόμου80 και του καπνέμπορου Σταύρου Χατζησταύρου ή Χεκίμογλου Τζαμίχα 
(†1889) στον περίβολο του ναού των Δώδεκα Αποστόλων. Επιπλέον, πλείστες 
στήλες και πλάκες ιερωμένων, πρεσβυτέρων, κτητόρων, ανακαινιστών και λοι-
πών «τζορμπατζήδων», όπως συνήθως αποκαλούνταν οι εύποροι και κοινωνικά 
επιφανείς στη Θράκη, έχουν καταγραφεί κατά καιρούς από διάφορους μελετη-
τές και τον γράφοντα σε παλαιούς ενοριακούς ναούς και των τριών νομών της 

1893). Πηγή: https://paratiritis-news.gr/article/207722/Peri-ton-en-Komotini-entafiasthenton-
Mitropoliton-Maroneias (τελευταία πρόσβαση 6/10/2019). Ωστόσο, στον Δορίσκο Φερών διατηρή-
θηκε ως ανάμνηση της ταφής του Ιωαννικίου η επιτύμβια πλάκα του. 
74 Η επιτύμβια πλάκα του ιερομονάχου Αυξεντίου μεταφέρθηκε από το προαύλιο της Μονής Πορ-
ταϊτίσσης Κορνοφωλιάς κατά την ανακαίνισή της το 1857 από τον Προηγούμενο Πολύκαρπο τον εκ 
Διδυμοτείχου και πακτώθηκε στο Ιερό Βήμα, μπροστά από την Αγία Τράπεζα του καθολικού. 
75 E. Papathanasiou, Yunanistan Trakya’sınıda (6.yy.-19.yy.) mezar Gelenegi ve Tipolojisi, ό.π., σ. 18-34.
76 Ό.π., σ. 139-140. 
77 Δ. Τριαντάφυλλος, «Επιτύμβια επιγράμματα νεωτέρων χρόνων από το χώρο της Θράκης», ό.π., 
σ. 345-360· Ε. Παπαθανασίου, Ήδε κόνις, ό.π., σ. 20-23· E. Papathanasiou, Yunanistan Trakya’sını-
da (6.yy.-19.yy.) mezar Gelenegi ve Tipolojisi, ό.π., σ. 34-41. 
78 Γ. Τσιγάρας, Εκκλησίες της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου, ό.π., σ. 109.
79 Ε. Παπαθανασίου, Αρχαιολογικόν Δελτίον 50 (1995), σ. 674-675· Γ. Τσιγάρας, Εκκλησίες της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου, ό.π., σ. 123-124· Ε. Παπαθανασίου, Ήδε κόνις, ό.π., 
σ. 23-25.
80 Γ. Λαμπάκης, «Περιηγήσεις: Ξάνθη-Άβδηρα-Μπουλούστρα-Γιενιτζέ», Δελτίον της Χριστιανικής 
και Αρχαιολογικής Εταιρείας ΣΤ΄ (1906), σ. 39-40· Ιωακείμ, Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεω-
ρίου, «Ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Νεαπόλεως Ευγένιος 1831-1848», Θρακικά Χρονικά 6 (1966), 
σ. 35-37· Π. Γεωργαντζής, Συμβολή εις την ιστορίαν της Ξάνθης, Ξάνθη 1976, σ. 223· Γ. Τσιγάρας, 
Εκκλησίες της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου, ό.π., σ. 147· Ε. Παπαθανασίου, Ήδε 
κόνις, ό.π, σ. 63-64.
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Θράκης, οι οποίοι λειτουργούσαν παράλληλα και ως κοιμητήρια των συγκεκρι-
μένων πόλεων και χωριών. 

Το πολύχρωμο πολιτισμικό μωσαϊκό της Αλεξανδρούπολης περιγράφεται 
λογοτεχνικά και στο βιβλίο της Σοφίας Κλήμη-Παναγιωτοπούλου, Στο δέντρο 
του ερημίτη: 

Το καφενείο του Αντώνη, «ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ», γίνεται κάθε μέρα μια αντι-
προσωπευτική μικρογραφία απ’ την κοινωνία της πόλης. Εκεί μέσα μα-
ζεύονται να πιουν τον καφέ τους, να κάνουν συντροφιά, να μιλήσουν για 
τις δουλειές τους και να κλείσουν ακόμα και συμφωνίες, έμποροι κάθε 
λογιώ –αποικιακών, δημητριακών, τυροκομικών– γεροί πλοιοχτήτες, 
ναυτικοί πράκτορες, πού και πού υπάλληλοι κι οι διευθυντές της Εθνι-
κής, της Ιονικής και της Τράπεζας Αθηνών. Ανάμεσά τους, Εβραίοι που 
όλοι τους, πες, έχουν κι ένα προξενείο –Ματαλών, Γκερών, Χάτεμ, Μπα-
λούλ– Αρμένηδες –Χατσικιάν, Αγκοπιάν, Γκαραμπετιάν– Γάλλοι κι Ιταλοί 
ανώτεροι υπάλληλοι της γαλλο-ελληνικής εταιρίας σιδηροδρόμων –Φι-
λιπούτσι, Βισκόντι, Φονταίν. Οι Ρωμιοί –Γανώσης, Μηλιώνης, Μαρτίνης, 
Ανθρακίδης, Μανιάς, Σταϊκίδης, Γκανέτσος, Κορφιάτης, Χατζόπουλος, 
Τερζής– είναι κι αυτοί ένα ανακάτωμα προέλευσης μαυροθαλασσίτες, 
πολίτες, αινίτες, μυτιληνιοί, γιαννιώτες, σαλονικιοί, παλιολλαδίτες. Κι’ 
όσο να ’ναι, ανάμεσά τους, πάντα το εγωιστικό «ξέρεις από πού ’μ’ εγώ;».81 

Ηχηρή απάντηση, ακόμη και μετά τον θάνατό τους, δίνουν στα ενεπίγραφα 
επιτύμβιά τους μερικοί από τους τεθνεώτες του Α΄ Νεκροταφείου Αλεξανδρού-
πολης, οι οποίοι πίσω από την φαινομενικά απλή γνωστοποίηση της ταυτότη-
τας, της καταγωγής, της επαγγελματικής ενασχόλησης και της μετακίνησής τους 
στην Αλεξανδρούπολη, υποκρύπτουν στην πραγματικότητα τη νοσταλγία του 
γενέθλιου τόπου τους και την περηφάνιά τους γι’ αυτόν.

81 Σ. Κλήμη-Παναγιωτοπούλου, Στο δέντρο του ερημίτη, Θεσσαλονίκη ²1996: Ερωδιός, σ. 90. Βλ. 
κριτική παρουσίαση του μυθιστορήματος από τον Α. Κούγκουλο, «Στο δέντρο του ερημίτη: Το μυ-
θιστόρημα της μεσοπολεμικής Αλεξανδρούπολης», Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης 22 (Απρίλιος 
-Μάι.-Ιούν. 2007), σ. 10-11.





Συνέδριο  
των Νεοελληνιστών 

των Βαλκανικών Χωρών

Εθνικές ταυτότητες  
στον 19ο και 20ό αιώνα



Η ελληνική Μεγάλη Ιδέα σε περιόδους κρίσης:  
Ο ελληνοβουλγαρικός ανταγωνισμός και  

η ελληνοτουρκική προσέγγιση στα τέλη του 19ου αιώνα

Σταματία Φωτιάδου
Υποψήφια Διδάκτωρ 

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

A B S T R A C T
The present paper aims to contribute to the complex and multifaceted is-
sue of the Greek “Megali Idea” focusing on the Graeco-Bulgarian national 
rivalry which ensued after the Balkan crisis in 1875 over the future terri-
torial control of the Ottoman ruled provinces of Macedonia and Thrace. 
The configuration of an ideological and political approach in an attempt 
to justify territorial claims from the Ottoman Empire was an easy solution 
for Greece. The image of the Turk as a sworn enemy was so deep-root-
ed in public imagination that it had enabled Greeks to justify their claims 
against the Sultan. On the contrary, it was much more difficult for Greeks 
to perceive Bulgarians as opponents. Being both Orthodox and having so 
far fought on the same side, they were obliged to look for and develop 
separating lines. The Graeco-Bulgarian antagonism about the control of 
the Ottoman provinces in Macedonia and Thrace was determinant for the 
reconstruction of the Greek “Megali Idea”. Due to the fear of the creation of 
a Great Bulgaria, Greece was forced to form a new ideological framework 
in order to serve its irredentist policy, while at the same time Bulgarians 
were fulfilling their own. Taking all the above into consideration, the paper 
aims to approach the multidimensional Greek national idea the time span 
between the Balkan crisis and the sign of the treaty of San Stefano (1875-
1878) by analyzing articles from the Greek press. Within this context, it will 
be highlighted the divergences and convergences of the Greek “Megali 
Idea” regarding the alteration of the ideological framework of the national 
enemy.

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να εστιάσει στις μεταβολές των κυρίαρχων ιδε-
ολογικοπολιτικών προσεγγίσεων του ελληνικού κράτους, την περίοδο της βαλ-
κανικής κρίσης 1875-1878, με σκοπό να αναδείξει τον ελληνοβουλγαρικό εθνικό 
ανταγωνισμό ως τον καθοριστικό παράγοντα για την αναδόμηση της ελληνικής 
Μεγάλης Ιδέας. Η ανάλυση των αντιδράσεων του ελληνικού τύπου τη συγκεκρι-
μένη περίοδο επιδιώκει να συνεισφέρει σε γενικότερα πλαίσια στην κατανόηση 
των κυρίαρχων ιδεολογικών τάσεων, και ειδικότερα να προσφέρει μία αντικει-
μενική προσέγγιση αναφορικά με την σταδιακή απομάκρυνση της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής από το δόγμα της βαλκανικής συνεργασίας. Με αυτόν τον 
τρόπο, η ανάλυση των επίσημων πολιτικών και ιδεολογικών θέσεων του ελλη-
νικού Τύπου θα επισημάνει την πολλαπλότητα και τις αποκλίσεις που έλαβε η 
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Μεγάλη Ιδέα από τις διεθνείς εξελίξεις, σε μία περίοδο όπου η αναχαίτιση του 
πανσλαβισμού αποτελούσε κοινό συμφέρον τόσο για την Ελλάδα όσο και για την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Για να γίνουν αντιληπτές οι παραπάνω διακυμάνσεις, ήταν απαραίτητη η 
απομόνωση των αντιδράσεων του ελληνικού τύπου, και η ερμηνεία τους με γνώ-
μονα τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της βαλ-
κανικής κρίσης. Η ανάλυση της αρθρογραφίας διαχωρίζεται σε δύο βασικούς 
άξονες: α) Στις αντιδράσεις του ελληνικού τύπου την περίοδο των εξεγέρσεων, 
κατά την διάρκεια της οποίας η αρθρογραφία αναλύεται περισσότερο σφαιρικά, 
καθώς η επανάσταση αντιμετωπιζόταν με θρησκευτικό πρόσημο και απουσίαζε 
ο εθνικός διαχωρισμός, β) στην περίοδο που θα εγκαινιάσει η Συνδιάσκεψη της 
Κωνσταντινούπολης τον Δεκέμβριο του 1876, όπου το ενδιαφέρον του ελληνικού 
τύπου εστιάζει στην ανάδειξη του πανσλαβισμού ως εθνική απειλή, παρακολου-
θώντας τις εξελίξεις του ρωσοτουρκικού πολέμου και της συνθήκης του Αγίου 
Στεφάνου τον Μάρτιο του 1878. 

Η βαλκανική κρίση, που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1875 στην Βοσνία και Ερ-
ζεγοβίνη, δεν αποτέλεσε ζήτημα άμεσου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα καθώς 
αντιμετωπίστηκε αρχικά ως εξέγερση τοπικής εμβέλειας,1 ασύνδετη με τα ελλη-
νικά συμφέροντα. Ωστόσο μέσα σε διάστημα λίγων μηνών η εξέγερση απέκτησε 
την μορφή γενικευμένης επανάστασης λαμβάνοντας ευρωπαϊκές διαστάσεις, 
συμπαρασύροντας όχι μόνο την Σερβία και το Μαυροβούνιο, αλλά προσφέρο-
ντας παράλληλα και τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την βουλγαρική εθνική 
επανάσταση, με τους Βουλγάρους να διεκδικούν την ανεξαρτησία τους από την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία.2 

Το κλίμα συμπαράστασης που προκλήθηκε από την επανάσταση των βαλ-
κανικών λαών στην ελληνική κοινωνία ήταν ιδιαίτερα έντονο, δημιουργώντας τις 
αντίστοιχες πιέσεις στην ελληνική κυβέρνηση ώστε να λάβει και αυτή ενεργό 
ρόλο εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να «δώση χείρα αρωγόν προς 
βελτίωσιν της τύχης των εν Τουρκία ομοφύλων μας».3 Επηρεασμένος από την 
ιδέα της θρησκευτικής ενότητας, σύσσωμος σχεδόν ο ελληνικός τύπος δημοσί-
ευε άρθρα τα οποία στηρίζονταν στο δίπολο της αιώνιας σύγκρουσης της «ημι-
σελήνου» με τον χριστιανισμό, αναπαράγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα γνώριμα 
στερεότυπα του «οθωμανικού ζυγού» και των «υποδουλωμένων χριστιανών».4 

1 «Από εννέα μηνών διήρκει η επανάστασις της Ερζεγοβίνης και ουδεμίαν εν Ελλάδι ενέπνευσεν 
ιδέαν ενεργείας είτε εις τας κυβερνήσεις είτε εις την δημόσιαν γνώμην και τον τύπον αυτής», εφ.  
Εφημερίς των Συζητήσεων 575 (5 Μαΐου 1876), σ. 1. 
2 B. Jelavich, Ιστορία των Βαλκανίων Ι, 18ος-19ος αιώνας, Αθήνα 2006: Πολύτροπον, σ. 554. 
3 Εφ. Άγγελος 37 (8 Μαΐου 1876), σ. 1.
4 Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση της εφημερίδας Άγγελος η οποία αναφέρεται στην επανά-
σταση με θετικό πρόσημο αναδεικνύοντας το αιώνιο δίπολο του οθωμανικού ζυγού και των υπο-
δουλωμένων χριστιανών «Οι επαναστάται λαβόντες τα όπλα και επί πολύν χρόνον την επανάστασιν 
διά θυσιών μεγάλων συντηρούντες δεν εννοούσι να κόψωσι και πάλιν τον αυχένα υπό τον ζυγόν των 
Τούρκων άνευ σπουδαίων και βεβαίων βελτιώσεων της θέσεώς των. Προς τους Τούρκους απιστού-
σι, και δικαίως», εφ. Άγγελος 37 (8 Μαΐου 1876), σ. 1. Συμπληρωτική στην παραπάνω τοποθέτηση 
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Ο ελληνικός τύπος απεύθυνε κάλεσμα προς τις Μεγάλες δυνάμεις να επέμ-
βουν υπέρ των χριστιανών με σκοπό να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερες συνθήκες 
διαβίωσης,5 ενώ υποστήριζε πως η Ελλάδα όφειλε να ξεκινήσει τις προπαρα-
σκευαστικές ενέργειες ώστε όταν το επέτρεπαν οι διεθνείς συγκυρίες να «προ-
σφέρει χείρα βοηθείας» στους ελληνικούς πληθυσμούς στην Ήπειρο, Θεσσαλία, 
Μακεδονία και Θράκη.6 Η συμμετοχή της Ελλάδας στην βαλκανική κρίση παρου-
σιάζεται ως επιτακτική από την αρθρογραφία της περιόδου, καθώς η κήρυξη 
πολέμου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν θα εξυπηρετούσε αποκλειστικά 
την Μεγάλη Ιδέα, επιδιώκοντας την διεύρυνση της Ελλάδας, αλλά θα ενίσχυε 
ταυτόχρονα και τον θρησκευτικό αγώνα εναντίον των Οθωμανών. Αντιθέτως, η 
πολιτική της μετριοπάθειας και της ελληνοτουρκικής συνεργασίας αντιμετωπι-
ζόταν ως προδοτική από τον ελληνικό τύπο και ως ένδειξη αδυναμίας της εξω-
τερικής πολιτικής της Ελλάδας.7 

Η αρθρογραφία σχολίαζε τις εξελίξεις με σκοπό να αναδείξει τις θυσίες και 
τους αγώνες των «ταλαιπωρημένων» χριστιανών, που αντιστέκονται στον οθω-
μανικό δεσποτισμό και στην τυραννία του σουλτάνου.8 Παράλληλα, αντιμετώπιζε 
ως φυσικό επακόλουθο την εξέγερση των χριστιανικών πληθυσμών εξαιτίας των 
δυσβάσταχτων συνθηκών δουλείας που υπέμεναν οι χριστιανοί από τον οθωμανι-
κό ζυγό, ο οποίος ήταν συνηθισμένος όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από την 
εφημερίδα Άγγελος «να δεσπόζει και παχύνηται εκ της εργασίας των άλλων, τους 
οποίους πάντοτε περιφρονεί και θεωρεί μόνο άξιους να δουλεύουν για αυτόν».9 

Ωστόσο, αν και το ενδεχόμενο της διευρυμένης αυτονομίας των Σλάβων σχο-
λιαζόταν με θετικό πρόσημο από τον ελληνικό τύπο, η μελλοντική επέμβαση της 
Ρωσίας στην βαλκανική κρίση αντιμετωπιζόταν με μεγάλη ανησυχία. Ο ελληνι-
κός τύπος είχε εκφράσει εξ αρχής την δυσπιστία του για τις ρωσικές προθέσεις, 

μπορεί να θεωρηθεί η αρθρογραφία της εφημερίδας Εθνοφύλαξ η οποία σχολιάζει «τα κατά την 
Ανατολήν μεγάλα γεγονότα απορροφούσι την μέριμναν όλου του κοινού της Ελλάδος και λίαν δι-
καίως καθ’ ημάς, διότι πρόκειται περί της τύχης αδελφών, μεθ’ ων συνδέει ημάς ο στενώτερος των 
δεσμών, η θρησκεία», εφ. Εθνοφύλαξ 3431 (3 Μαΐου 1876), σ. 1. 
5 Εφ. Άγγελος 37 (8 Μαΐου 1876), σ. 1.
6 Εφ. Άγγελος 39 (15 Μαΐου 1876), σ. 1.
7 Ο αρθρογράφος της εφημερίδας Άγγελος υποστηρίζει σε άρθρο με τίτλο «Το Ανατολικό Ζήτημα 
και η Ελλάς», πως η εγκατάλειψη της Μεγάλης Ιδέας μετά τον Κριμαϊκό Πόλεμο, οδήγησε την Ελ-
λάδα να επενδύσει στην ελληνοτουρκική φιλία καθώς ήταν πολύ αδύναμη και απροστάτευτη ώστε 
να επιδιώξει να εκπληρώσει τον μεγαλοϊδεατισμό της, αναφέροντας μεταξύ άλλων «Οι Έλληνες 
επείσθησαν ότι ουδαμόθεν έπρεπε να προσδοκώσιν αρωγήν υπέρ της Μεγάλης Ιδέας, ότι όφειλον 
να υπολογίζωσι μόνον επί των ιδίων εαυτών δυνάμεων και ότι επομένως προς το παρόν εσύμφερεν 
η μετά της Πύλης φιλία», εφ. Άγγελος 41 (22 Μαΐου 1876), σ. 1. Οι ίδιες θέσεις μεταφέρονται και από 
την εφημερίδα Αυγή, «βεβαίως η μεγάλη ιδέα, υπέρ ης άλλοτε ηγωνίσατο η Ελλάς, απέθανε μετά 
της φαντασίας της όλης εκείνης ευρωπαϊκής γενεάς, της επιδούσης τους αγώνας της Ελλάδος και 
της Πολωνίας. Σήμερον οι Έλληνες, πρακτικώτεροι γενόμενοι, δεν λύουσι τα πολιτικά ζητήματα 
των διά του ξίφους, δεν ταράττουσι τους κύκλους της διπλωματίας, αλλ’ είναι φίλιοι των Τούρκων 
γείτονες», εφ. Αυγή 4132 (17 Απριλίου 1876), σ. 1. 
8 Εφ. Άγγελος 33 (24 Απριλίου 1876), σ. 1. 
9 Εφ. Άγγελος 37 (8 Μαΐου 1876), σ. 1.
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υποστηρίζοντας πως αυτές θα είναι επιζήμιες για τα ελληνικά συμφέροντα.10 
Σύμφωνα με την παραπάνω συλλογιστική, «η φιλία αυτή με το σλαβικό κράτος 
εφάνη δηλητηριώδης» για τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας, καθώς η Ρωσία 
φρόντισε να διασπάσει τον ορθόδοξο πληθυσμό της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας, προκαλώντας εθνικές αντιπαλότητες «μεταξύ των Ελλήνων και της πολυ-
αριθμοτάτης εκείνης σλαβικής φυλής διένεξις, ήτις σπουδαιοτάτην εξήσκησεν 
επιρροήν επί του μέλλοντος του ελληνισμού».11 Εν ολίγοις, η ανάμειξη της Ρω-
σίας στις εξελίξεις της Βαλκανικής χερσονήσου θα ήταν καλοδεχούμενη, με την 
μόνη προϋπόθεση να ευεργετηθούν παράλληλα με τους Σλάβους και οι Έλληνες 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Παρόλα αυτά, η λαϊκή ετυμηγορία αδυνατούσε να συμβαδίσει με την εξω-
τερική πολιτική της Ελλάδας. Στην πραγματικότητα, όσο ισχυρές και να ήταν οι 
πιέσεις για την συμμετοχή της Ελλάδας σε ένα βαλκανικό συνασπισμό εναντίον 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι λόγοι που η Ελλάδα αναγκάστηκε να τηρήσει 
στάση ουδετερότητας στην κρίση σχετίζονταν περισσότερο με την επιμονή της 
Μεγάλης Βρετανίας για την τήρηση του status quo στην Ευρώπη.12 Αυτό που επι-
ζητούσε ουσιαστικά η ελληνική πλευρά για να αποδεσμευτεί από το καθεστώς 
ουδετερότητας, ήταν η ανάμειξη των Μεγάλων δυνάμεων για την επίλυση της 
κρίσης. Με αυτόν τον τρόπο και όταν το επέτρεπαν οι συγκυρίες η Ελλάδα θα 
επενέβαινε για να προστατέψει τους ελληνικούς πληθυσμούς στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία με απώτερο σκοπό να επεκταθεί εδαφικά.13 

Οι ραγδαίες διπλωματικές εξελίξεις και η αδυναμία της Ελλάδας να υιοθε-
τήσει μία ευρέως αποδεκτή εθνική πολιτική περιέπλεξε ακόμη περισσότερο την 

10 «Δεν μισούμεν, δεν φθονούμεν τους Ρουμάνους, τους Σέρβους, τους Μαυροβούνιους ελευθέ-
ρους μεν υποτελείς δε έτι, ούτε τους άλλους Σλάβους και Βουλγάρους, ζητούντες ελευθερωθώσιν 
από την δουλείαν των Τούρκων απεναντίας χαίρομεν εις πάσαν της τύχης αυτών βελτίωσιν, και εις 
πάσαν των πόθων αυτών επιτυχίαν. Λυπούμεθα μόνον, βλέποντες όργανα γενομένους επιβούλου 
πολιτικής, ήτις επιτηδείως έρριψε τον σπόρον της διαιρέσεως εις λαούς ομοιοπαθείς, τα αυτά συμ-
φέροντα τους αυτούς πόθους έχοντας», εφ. Αυγή 4141 (1 Μαΐου 1876), σ. 1. 
11 Γενικότερα, η καχυποψία των Ελλήνων για τις ρωσικές προθέσεις σχετιζόταν άμεσα με την πε-
ρίοδο του Κριμαϊκού πολέμου, υποστηρίζοντας πως η Ελλάδα έκτοτε αντιμετωπίζεται από την Ευ-
ρώπη ως υποχείριο των ρωσικών επιδιώξεων, ενώ στην πραγματικότητα αποτελούσε και η ίδια 
θύμα του πανσλαβισμού ως εργαλείο της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. Ουσιαστικά, επικρατούσε 
η γενική παραδοχή πως η εξωτερική πολιτική της Ρωσίας κατόρθωσε να αναδείξει ψευδώς τους 
Έλληνες ως ρωσικά φερέφωνα «ώστε αυτή η Ευρώπη η κατηγορούσα ημών ως ρωσσικών οργά-
νων της πολιτικής αυτής τιμωρούσα τους ελληνικούς πληθυσμούς», ενώ παρασκηνιακά προετοί-
μαζε τα σλαβικά έθνη να αποτελέσουν «τας εθνότητας ταύτας προς απόκρουσιν της ελληνικής 
επιρροής και προς τυφλήν υποταγήν αυτών εις το εκ Μόσχας σύνθημα. Η ιερά των τσάρων πόλις 
εκήρυσσεν εις τους Βουλγάρους από του 1852 την εκκλησιαστικήν αυτών χειραφέτησιν από του 
οικουμενικού πατριαρχείου, αρχιμανδρίται δε και διδάσκαλοι Ρώσσοι εδίδασκον τω βουλγαρικώ 
λαώ ιδανικήν ιστορίαν πείθοντες αυτούς ότι ήσαν οι πανάρχαιοι κάτοικοι της ελλ. Χερσονήσου», εφ. 
Αλήθεια 2789 (24 Δεκεμβρίου 1876), σ. 1. 
12 «Παρεμβαίνουσα ουδέν είχε να κερδήση, τα πάντα δε ν’ απολέση», εφ. Άγγελος 41 (22 Μαΐου 
1876), σ. 1.
13 «Το συμφέρον της Ελλάδος είναι αφ’ ενός μεν διά της ειρήνης να προάγη την ευημερίαν και την 
διοίκησιν αυτής, αφ’ ετέρου δε να πεισθή η Ευρώπη ότι αι περίφημοι μεταρρυθμίσεις εν Τουρκία 
είναι άχρηστος χάρτης», εφ. Εφημερίς των Συζητήσεων 573 (29 Απριλίου 1876), σ. 1. 
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στάση που θα ακολουθούσε το προσεχές διάστημα. Η επανάσταση των Βουλ-
γάρων έχει λάβει ήδη τέλος, αναδεικνύοντας την βουλγαρική ανεξαρτησία σε 
ζήτημα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ενώ η ήττα της Σερβίας από τον οθωμανικό 
στρατό θα οδηγήσει την Ρωσία σε μερική επιστράτευση. Η πολυπόθητη επέμ-
βαση των Μεγάλων Δυνάμεων που επιζητούσε η Ελλάδα, θα οδηγήσει στην Συν-
διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης τον Δεκέμβριο του 1876.

Ο ελληνικός τύπος χαρακτήρισε την εξέλιξη ως ευχάριστο γεγονός, έχοντας 
την πεποίθηση ότι η συνδιάσκεψη θα υποχρέωνε την Οθωμανική Αυτοκρατορία 
σε ευνοϊκές ρυθμίσεις υπέρ των χριστιανικών πληθυσμών. Ωστόσο, οι πρώτες 
ειδήσεις για τις προθέσεις της Ρωσίας, θα οδηγήσουν σε μία θεαματική μετα-
στροφή των ελληνικών θέσεων.14 Τα όρια της Βουλγαρίας αποτυπώθηκαν για 
πρώτη φορά σε μία ευρωπαϊκή διάσκεψη, επιβεβαιώνοντας την βουλγαρική 
απειλή για τα ελληνικά συμφέροντα. Η Ρωσία καθιστά πλέον εμφανείς τις επιδι-
ώξεις της σε μία διεθνή διάσκεψη παρουσία των άλλων δυνάμεων, ζητώντας την 
δημιουργία ενός διευρυμένου βουλγαρικού κράτους που θα ενσωμάτωνε περιο-
χές της Θράκης και της Μακεδονίας. 

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων αναφέρονται στην συνδιάσκεψη ως μία δι-
πλωματική παρωδία που υπηρετούσε τα σχέδια του πανσλαβισμού, ενώ η Ρωσία 
μονοπωλώντας το ενδιαφέρον παρουσιάζεται ως άρκτος μεταμφιεσμένη υπό το 
ένδυμα προβάτου, σε μία προσπάθεια να γίνει αναφορά στην εξαπάτηση των 
Ελλήνων από τις ρωσικές επιδιώξεις.15 Ο πανσλαβισμός θα αποτελέσει πλέον 
μία υπαρκτή απειλή για τα ελληνικά συμφέροντα στις οθωμανικές επαρχίες της 
Μακεδονίας και της Θράκης. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Ελλάδα ήταν αναγκα-
σμένη να επαναπροσδιορίσει εχθρούς και συμμάχους, ώστε να είναι εφικτή η 
πραγματοποίηση της Μεγάλης Ιδέας στα πλαίσια μίας ρεαλιστικής εξωτερικής 
πολιτικής στο μέλλον.16 

Εν συντομία λοιπόν και σε συνάρτηση με τα γεγονότα που επηρέασαν τις 
ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις της Ελλάδας, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε 
στο μεταβατικό συμπέρασμα, ότι η Συνδιάσκεψη της Κωνσταντινούπολης συνέ-

14 «Μέγας δε υπάρχει κίνδυνος μη η σοφή Δύσις υποστηρίζουσα τον αμείλικτον εχθρόν του ελλη-
νισμού, ήτοι το σύστημα του παμφάγου πανσλαβισμού, ανοίξη νέον στάδιον πάλης αναπόφευκτον 
εις λαούς διεκδικούντας την βίωσιν αυτών εντός των ιστορικών των ορίων. Κατέναντι του σφρυγώ-
ντος ελληνισμού εγείρεται φθισιών ο κολοσσός Βαρβάρου σλαυισμού, απειλούντος διά της τύχης 
μάλλον ή διά της ανδρείας να κατακλύση το στοιχείον εκείνο, όπερ επιφαίνεται ως ο ήλιος εν τω 
ποικίλω στερεώματι του ανατολικού πολιτισμού, ήτοι τον εις αιώνας άφθιτον ελληνισμόν», εφ. Άγ-
γελος 104 (1 Ιανουαρίου 1877),  σ. 1. 
15 «Η άρκτος υπό το ένδυμα προβάτου προβαλλούσα ημίν το ομόδοξον ζητεί να μας καταπίη», εφ. 
Αλήθεια 2779 (10 Δεκεμβρίου), σ. 1-2. 
16 «Ο Έλλην είναι φύσει και πατριώτης και υπερήφανος διά την καταγωγήν του. Τούτων ένεκεν, εις 
τας παρούσας της ανατολής μεγάλας περιστάσεις, τους Τούρκους θεωρεί ως κατακτητάς και κατά 
συνέπειαν αρχαίους εχθρούς, βαρβάρους μεν, αλλ’ ειλικρινείς. Τους Σλάβους όμως αποστρέφεται 
ως αείποτε δολίως επιβουλευομένους τον ελληνισμόν μέχρις εξουθενισμού», εφ. Αλήθεια 2782 
(14 Δεκεμβρίου 1876), σ. 1. 
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βαλλε καθοριστικά στην επικράτηση ενός αντισλαβικού κλίματος στην ελληνική 
κοινωνία.17 Οι πληροφορίες για το καθεστώς που προτάθηκε στην διάσκεψη, θα 
αποτελέσουν ουσιαστικά και το πρώτο ισχυρό έναυσμα που θα καθορίσει την 
στάση της Ελλάδας απέναντι στον ελληνοβουλγαρικό ανταγωνισμό και θα ανα-
δείξει αργότερα τον οθωμανικό παράγοντα, ως απαραίτητο για την αναχαίτιση 
του πανσλαβισμού.

Η αποτυχία της Συνδιάσκεψης της Κωνσταντινούπολης θα οδηγήσει στον 
Ρωσοτουρκικό Πόλεμο (1877-1878) και στην νίκη της Ρωσίας επί των Οθωμα-
νών, η οποία θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή της διμερούς συνθήκης του Αγί-
ου Στεφάνου την άνοιξη του 1878 (19 Φεβρουαρίου/3 Μαρτίου). Η συνθήκη του 
Αγίου Στεφάνου δημιούργησε ένα εκτεταμένο βουλγαρικό πριγκιπάτο, το οποίο 
εκτεινόταν από τον Δούναβη μέχρι το Αιγαίο, εμποδίζοντας την εδαφική επέκτα-
ση της Ελλάδας στη Μακεδονία και τη Θράκη.18 Οι εξελίξεις θα προκαλέσουν μία 
ιδεολογικοπολιτική σύγχυση στην Ελλάδα, η οποία θα οδηγήσει εν τέλει στην 
εγκατάλειψη της εθνικής πολιτικής προσέγγισης που βασιζόταν σε παρωχημέ-
νες έννοιες που προήγαγε η θρησκευτική ενότητα, κατοχυρώνοντας παράλληλα 
τους Βουλγάρους σε εθνικούς ανταγωνιστές των Ελλήνων, και αντικαθιστώντας 
την γενικευμένη εικόνα «του ομόδοξου αδελφού».

Η εικόνα αυτή διογκώθηκε περισσότερο με την υπογραφή της συνθήκης του 
Αγίου Στεφάνου την άνοιξη του 1878 και συνεχίστηκε μέχρι το συνέδριο του Βερο-
λίνου που πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες αργότερα. Παρόλο, που η εφαρμογή 
της συνθήκης διήρκησε λίγους μήνες, ήταν αρκετή για να δομηθεί το ιδεολόγημα 
του «μοχθηρού, βάρβαρου Βουλγάρου» που υφάρπαζε την ιστορική κληρονομιά 
των Ελλήνων στην Μακεδονία και κατ’ επέκταση, για να εισάγει την ελληνοτουρ-
κική προσέγγιση ως μοναδική λύση στην αναχαίτιση του πανσλαβισμού.19 

Σε αυτό το σημείο γίνονται ουσιαστικά ευδιάκριτες οι ιδεολογικές αντιθέσεις 
με την πρώτη, υπό εξέταση, περίοδο. Ενώ την περίοδο των επαναστάσεων ο 
ελληνικός τύπος ανέφερε με αντιοθωμανική χροιά ότι η Ελλάδα δεν αντιτίθεται 
στην ανεξαρτησία των Σλάβων, αντιθέτως την επιζητούσε ως ένδειξη προόδου 

17 «Ο ευρωπαικός Άρειος Πάγος συνήλθε μόνον όπως κυρώση τα ιδανικά δίκαια του σλαυισμού», 
εφ. Αλήθεια 2782 (14 Δεκεμβρίου 1876), σ. 3. Βλ. επίσης και άρθρο της ίδιας εφημερίδας τις επόμε-
νες μέρες με τίτλο «Η Συνδιάσκεψις υπηρετούσα τα σχέδια του Πανσλαυισμού», εφ. Αλήθεια 2788 
(23 Δεκεμβρίου 1876), σ. 1. 
18 Preliminary Treaty of Peace between Russia and Turkey: Signed at San Stefano, February 9/ 
March 3, 1878, The American Journal of International Law 2:4, Supplement: Official Documents 
1908, σ. 387-401.
19 «Ερωτώμεν αν μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα, μετά την ίδρυσιν βουλγαρικής Ηγεμονίας τερα-
τώδους από του Ευξείνου μέχρι σχεδόν της Θεσσαλονίκης περιλαμβανούσης την Θράκην και την 
Καλλίπολιν, αν, λέγομεν, το ελληνικόν στοιχείον δεν καταστρέφεται άρδην, και αν ήναι δυνατόν να 
διατηρηθή ποτέ ισορροπία εν τη Ανατολή με Βουλγαρίαν πανίσχυρον και καταπληκτικήν, με ίδρυ-
σιν Βοσνεακής και Ερζεγοβινείον ηγεμονίας, με έκτασιν Σερβίας και Μαυροβουνίου αφ’ ενός, και 
αφ’ ετέρου με Ελλάδα μικράν, ασθενή, εξηντλημένην, αποτεθαρρημένην, και με ελληνικάς επαρ-
χίας λαμβάνουσας απλώς διοικητικάς μεταρυθμίσεις; Ερωτώμεν ευλαβώς ποία έσεται εν τοιαύτη 
καταστάσει η θέσις του ελληνισμού;», εφ. Αλήθεια 3066 (20 Φεβρουαρίου 1878), σ. 1-2. 
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για τα έθνη της Βαλκανικής χερσονήσου,20 τώρα εντοπίζεται μία διαφορετική 
προσέγγιση που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην βουλγαρική ανεξαρτησία. 

Ο ελληνικός τύπος εστίασε ουσιαστικά στην διαμόρφωση ενός ιδεολογικού 
δογματισμού πολιτισμικής και εθνικής ανωτερότητας εναντίον ενός έθνους που 
μέχρι πρότινος υποστήριζε πως δικαιούνταν μετά από τόσες θυσίες την ανεξαρ-
τησία του. Η ελληνική αρθρογραφία κάνει λόγο για ένα έθνος το οποίο αφυπνί-
στηκε αργά ώστε να διεκδικήσει την ανεξαρτησία του, και μάλιστα υποκινούμενο 
από τα ρωσικά συμφέροντα, ανακαλώντας ουσιαστικά τις προγενέστερες τοπο-
θετήσεις περί δικαιώματος στην Βουλγάρων στην εθνική αυτοδιάθεση.21 Βασικά 
εργαλεία για την επίτευξη αυτής της προσέγγισης ήταν η ανάδειξη αντιθέσεων 
ανάμεσα στον εθνικό ανταγωνιστή, σε συνδυασμό πάντα με την ανάδειξη των 
ανήθικων τακτικών που χρησιμοποιούσε η αντίπαλη δύναμη. Η προώθηση αυ-
τής της εικόνας αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη της ανάδειξης των Βουλγά-
ρων σε εθνικό αντίπαλο, ο οποίος είχε επιδοθεί σε μία σειρά από αφομοιωτικές 
πρακτικές προκειμένου να εκλείψει το ελληνικό στοιχείο από τις επαρχίες της 
Μακεδονίας και της Θράκης. 

Αναλυτικότερα, το διάστημα αμέσως μετά την υπογραφή της συνθήκης του 
Αγίου Στεφάνου ο ελληνικός τύπος, χρησιμοποιώντας πληροφορίες που προ-
έρχονταν από ανταποκρίσεις και τηλεγραφήματα, αναδείκνυε τις δυσκολίες 
που αντιμετώπιζε ο ελληνικός πληθυσμός, ο οποίος έπρεπε να υπομείνει τις 
αφομοιωτικές πολιτικές Ρώσων και Βουλγάρων στην ιδιωτική, εκπαιδευτική και 
πολιτική ζωή.22 Ουσιαστικά, η ελληνική αρθρογραφία επιθυμούσε κατ’ αυτόν τον 
τρόπο να αναδείξει αφενός την οικονομική, πολιτισμική και εκπαιδευτική υπε-
ροχή του ελληνικού πληθυσμού στην Μακεδονία και Θράκη,23 και αφετέρου τις 

20 «Η απελευθέρωσις και συγκέντρωσις των χριστιανικών φυλών είναι σήμερον αναπόφευκτος 
ανάγκη της προόδου και η μόνη βάσις στερεάς και προοδευτικής εν τη Τουρκία ειρήνης», εφ. Εφη-
μερίς των Συζητήσεων 573 (29 Απριλίου 1876), σ. 1. 
21 Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι παρά το γενικό κλίμα που επικρατούσε στην Ελλά-
δα που αποδεχόταν ως φυσικό επακόλουθο την επανάσταση των Σλάβων στην Οθωμανική Αυτο-
κρατορία, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και απόψεις που αντιμετώπιζαν εξαρχής την επανάσταση 
όχι ως φυσική εξέλιξη της εθνικής αφύπνισης αλλά ως «τεχνητή εξέγερσις» που υποκινήθηκε από 
την Ρωσία, στην εφ. Αλήθεια 2788 (23 Δεκεμβρίου 1876), σ. 1 και βλ. επίσης «τας εν Βουλγαρία 
σκευωρίας και σφαγάς, ας πομπωδώς απεκάλεσαν Βουλγαρικήν επανάστασιν», εφ. Αλήθεια 2790 
(28 Δεκεμβρίου 1876), σ. 1-2. 
22 «(Οι Βούλγαροι και οι Ρώσοι) διώρισαν πολιτικούς και στρατιωτικούς διοικητάς και αρχιαστυνό-
μους Ρώσους˙ απηγόρευσαν την χρήσιν πάσης άλλης γλώσσης εν τοις δημοσίοις εγγράφοις εκτός 
της ρωσικής και της βουλγαρικής συνέστησαν δημοτικά συμβούλια, χωρίς να λάβωσιν υπ’ όψιν τον 
πληθυσμόν εκάστης φυλής, αλλά κατά τρόπον τοιούτον, ώστε εν τούτοις να πλειονοψηφώσιν οι 
βούλγαροι, όπου δεν ηδύναντο ν’ αποκλείσωσιν ολοτελώς τα άλλα στοιχεία», εφ. Ώρα 175 (3 Μαΐου 
1878), σ. 1.
23 «Ο εν Θράκη ελληνικός πληθυσμός πλεονάζει κατά το 1/3 του βουλγαρικού στοιχείου, υπερτε-
ρεί δε αυτόν και πλούτω, και παιδεία, και εμπορίω και βιομηχανία... σχολεία αρρένων και θήλεων 
πανταχού της Θράκης ανέκαθεν ιδρύθησαν. Πλην των εν Κων/πόλει, Ανδριανουπόλει, Φιλιππου-
πόλει, Βάρνα... παντού ευρίσκει τις ανοιχτούς και λειτουργούντας τους ναούς τούτους της παιδείας 
ένθα καλλιεργούνται τα ελληνικά γράμματα και διαμορφούνται ο νους και η καρδία του ανθρώ-
που», εφ. Εθνικόν Πνεύμα 960 (11 Μαρτίου 1878), σ. 1.
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εξουθενωτικές πολιτικές που ήταν υποχρεωμένος να υπομείνει από μία «φυλή, 
αμβλεία και ευμάλακτον».24 Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί, πως η εκτεταμένη 
χρήση της λέξης φυλή αντί για λαός ή έθνος, μαρτυρά την απαξίωση της ελ-
ληνικής νοοτροπίας για τον βουλγαρικό πολιτισμό και την ιστορία του, η οποία 
σύμφωνα με τις εφημερίδες κατακλυζόταν από καταγραφές διαρπαγών, φόνων,  
λεηλασιών και επιδρομών που συνοδεύονταν από απίστευτη βαρβαρότητα και 
μένος ενάντια στον ελληνισμό.25

Μέσα από την εδραίωση του ελληνοβουλγαρικού ανταγωνισμού προέκυψε και 
η βελτίωση της εικόνας των Τούρκων, εξομαλύνοντας σε σύντομο χρονικό διάστη-
μα στερεοτυπισμούς πάνω στους οποίους είχε δομηθεί ο ελληνικός μεγαλοϊδεα-
τισμός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σύγκριση που έκανε ο ελληνικός 
τύπος με αφορμή την εναλλαγή της διοίκησης στις επαρχίες της Μακεδονίας και 
Θράκης από οθωμανική σε ρωσοβουλγαρική. Η ρωσοβουλγαρική κυριαρχία στην 
περιοχή παρουσιάζεται ως ένας «δυσβάσταχτος πνευματικός ζυγός», βιαιότερος 
του οθωμανικού, ο οποίος μάλιστα θεωρούνταν και προτιμότερος 

οι ημέτεροι, έχοντας πάθει τα πάνδεινα μέχρις εσχάτων από τους Τούρ-
κους, με ανοικταίς αγκάλαις θα τους υποδέχονταν για να τους σώσουν, 
εάν ο σωτήρας επεδείνκυε έστω και ελάχιστη προς συμπάθεια και φιλία.26 

Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ οθωμανικής και βουλγαρικής κυριαρχίας έγκει-
ται στην διαπίστωση ότι η οθωμανική κυριαρχία και ο δεσποτισμός, σύμφωνα με 
την αρθρογραφία, περιοριζόταν αποκλειστικά σε ζητήματα που αφορούσαν την 
οικονομική ανάπτυξη των ελληνικών πληθυσμών, ενώ αντιθέτως οι Βούλγαροι 
αποδείχθηκαν ως οι πραγματικοί δυνάστες της πνευματικής ευημερίας των Ελ-
λήνων. 

Παράλληλα, επηρεασμένος από τις τοποθετήσεις των ελληνικών εφημερί-
δων της Κωνσταντινούπολης και, συγκεκριμένα, από την εφημερίδα Νεολόγος, 
η εφημερίδα Ώρα θα προβάλλει έναν ευρύ στρατηγικό στόχο στην περιοχή της 
Βαλκανικής, με σκοπό να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας και να ισχυροποιηθεί η θέση της Ελλάδας έναντι των Σλάβων, απο-
κτώντας ρόλο ρυθμιστή στα Βαλκάνια. Το κύριο ζήτημα, ήταν να εξασφαλιστεί η 
μακροχρόνια βιωσιμότητα των εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κάτι το 
οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα από την διεύρυνση της ελληνο-
τουρκικής φιλίας, όπως αναφέρει η εφημερίδα Ώρα χαρακτηριστικά

Το ζωτικό συμφέρον επιβάλλει εις την Πύλην την φιλικήν συνεννόηση 
μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος. Αμφότερες οι δυνάμεις, η ύπαρξη των 
οποίων εξαρτάται από τις αποφάσεις του ευρωπαϊκού συνεδρίου, οφεί-

24 Εφ. Λαός 78 (18 Μαρτίου 1878), σ. 2.
25 «Η εθνικότητά μας απειλείται, η τιμή περιυβρίζεται, η θρησκεία κινδυνεύει και η περιουσία δι-
αρπάζεται˙ και ταύτα πάσχομεν, διότι επιμένουμε να ομολογούμε ότι είμαστε Έλληνες στην καρδιά, 
Έλληνες στην εθνικότητα, Έλληνες στα φρονήματα», εφ. Ώρα 175 (3 Μαΐου 1878), σ. 1 και εφ. Λαός 
358 (22 Φεβρουαρίου 1878), σ. 1. 
26 Εφ. Ώρα 146 (4 Απριλίου 1878), σ. 1. 
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λουν να συνδυάσουν τα συμφέροντά τους μετά του μεγίστου ευρωπαϊκού 
συμφέροντος, του ώστε να τεθεί φραγμός στον πανσλαβισμό.27

Επίλογος
Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και η ανάδειξη των Βουλγάρων σε μία νέα 

ηγεμονική δύναμη στα Βαλκάνια, η οποία θα περιόριζε τις ελληνικές επεκτατι-
κές βλέψεις στις οθωμανικές επαρχίες της Μακεδονίας και της Θράκης, προ-
κάλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο πολιτικές και ιδεολογικές αναταραχές στην 
Ελλάδα. Η σταδιακή ανάδειξη ενός νέου αντιπάλου, ο οποίος μέχρι πρότινος 
προσδιοριζόταν ως ομόδοξος αδερφός, στα πλαίσια της κοινής ανάγκης απώ-
θησης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τα βαλκανικά εδάφη, ανάγκασε την 
Ελλάδα να επαναπροσδιορίσει τις ιδεολογικοπολιτικές της προσεγγίσεις. Τα δι-
ευρυμένα όρια του βουλγαρικού πριγκιπάτου και το ενδεχόμενο της απώλειας 
των οθωμανικών επαρχιών της Μακεδονίας και της Θράκης από τον ελληνικό 
μεγαλοϊδεατισμό, οδήγησαν στον επαναπροσδιορισμό στερεοτύπων που ήταν 
εδραιωμένα στην ελληνική κοινή γνώμη για δεκαετίες. 

Σε αυτά τα πλαίσια, παρατηρείται μια σταδιακή αντικατάσταση της εικόνας 
των ομόδοξου, ταλαιπωρημένου βουλγαρικού λαού, με αυτήν της βάρβαρης και 
απολίτιστης φυλής που με αχαριστία στερεί τα ιστορικά δικαιώματα της Ελλά-
δας στην Μακεδονία και τη Θράκη. Οι Βούλγαροι οι οποίοι προηγουμένως μάχο-
νταν για την απώθηση του τουρκικού ζυγού και την αποτίναξη της τυραννίας τους 
σουλτάνου, μετατρέπονται οι ίδιοι σε δυσβάσταχτο πνευματικό ζυγό, με σκοπό 
την εξάλειψη των ελληνικών πληθυσμών. 

Ως φυσικό επακόλουθο του ελληνοβουλγαρικού ανταγωνισμού προέκυπτε 
και η ανάγκη επαναπροσδιορισμού της εικόνας των Οθωμανών. Παρόμοια με τις 
προσπάθειες να αντικατασταθεί η εικόνα των Βουλγάρων, παρατηρούνται αντί-
στοιχες προσπάθειες εξομάλυνσης της εικόνας των Οθωμανών. Οι αναφορές 
στον οθωμανικό ζυγό θα αντικατασταθούν με την αναγκαιότητα παράτασης της 
οθωμανικής κυριαρχίας στα νότια Βαλκάνια ώστε να αναχαιτιστεί ο σλαβικός 
επεκτατισμός. Εν κατακλείδι, η δυναμική εμφάνιση των Βουλγάρων ως εθνική 
απειλή θα δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μία ελληνοτουρκι-
κή προσέγγιση, με το ενδεχόμενο μιας ελληνοτουρκικής συμμαχίας να αρχίσει 
να διαφαίνεται δειλά στον ελληνικό τύπο ήδη από το 1878, λαμβάνοντας μορφή 
επιτακτικής εθνικής πολιτικής το 1885 με σκοπό να αποτραπεί η ένωση της Ανα-
τολικής Ρωμυλίας με την Βουλγαρία. 

27 Εφ. Ώρα 222 (19 Ιουνίου 1878), σ. 1. 
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A B S T R A C T 
Greeks, Bulgarians, and Turks living in the Balkans, despite differences in 
culture or religion and despite the fact of sovereign and subordinate re-
lations, live for a long historical period not only in the same geographical 
area but also under the same state organism. Thus, they interact in sev-
eral issues of social and economic life and culture. Gradually they begin 
to form different national ideologies, to become autonomous and to form 
distinct national and state entities. The effects between them, however, 
are not only observed during the first period of the undisputed Ottoman 
rule but also continue during the 19th century, the century of secession and 
nationalist controversies. In this period, in fact, when the secular-national 
educational systems are formed and the role of the ecclesiastical and mo-
nastic schools is reduced, the interactions and copies are clearly visible in 
the pedagogical perceptions, in the way of organization and in the content 
of the schools. During the 19th century, the first public girls’ schools and the 
first women’s associations were founded, and the first women’s magazines 
were published. In the same context, the profession of teacher appears and 
is established as a public women’s profession in the 19th century. Between 
Greece, Bulgaria, and Turkey, despite the small-time deviations, there is a 
parallel course regarding the emergence of the teaching profession until 
its full social acceptance. Both the education of female teachers and the 
first female teachers first appear in the Greek-speaking populations, who 
are the first to acquire a national and wider western bourgeois conscious-
ness. This paper studies the education of teachers in the three countries 
during the 19th century and detects the parallel paths and interactions in 
the organization and content of their schools, integrated into the broader 
educational, socio-economic and ideological context. 

Εισαγωγικά: Η αφετηρία 
Η παρούσα εργασία εκκινεί από τις εξής παραδοχές:
Παραδοχή πρώτη: Ιστορικές συγκυρίες κατέστησαν δυνατή μια μακραίω-

νη πολυπολιτισμική συνύπαρξη στα Βαλκάνια, η οποία συντέλεσε περαιτέρω 
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στην εξοικείωση και στον συγχρωτισμό των πληθυσμών. Αυτή η μακραίωνη κα-
τάσταση πραγμάτων αρχίζει να διαφοροποιείται στην καμπή του 18ου προς τον 
19ο αιώνα: Είχε μεσολαβήσει η Γαλλική Επανάσταση, είχε εμφανισθεί η αρχή 
των εθνοτήτων, ενώ η σταδιακή εξασθένηση της οθωμανικής διοίκησης δημι-
ουργούσε «κενό εξουσίας», που οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις –η καθεμιά 
για λογαριασμό της– επεδίωκαν να καλύψουν, ή, το λιγότερο, να ματαιώσουν τα 
σχέδια των αντιπάλων τους στην περιοχή. Η Ρωσία, μάλιστα, μία από τις δυνά-
μεις αυτές, είχε επεξεργασθεί και προωθούσε την πολιτική του πανσλαβισμού,1 
προσεγγίζοντας τους σλαβικούς πληθυσμούς και κινητοποιώντας συναισθημα-
τικά τον αταβισμό τους. Με τη σειρά τους, τα εθνικά κινήματα που αναπτύχθηκαν 
στα Βαλκάνια επιστράτευσαν τους σχολικούς μηχανισμούς που διέθεταν –και 
εκείνους που στην πορεία δημιούργησαν– για να ομογενοποιήσουν τους πλη-
θυσμούς που κατοικούσαν στις περιοχές, όπου ασκούσαν επιρροή ή έλεγχο, 
μετατρέποντας τη λειτουργία των σχολείων σε παράγοντα «εθνοποιητικό».2 Οι 
τάσεις αυτές, μάλιστα, ενισχύθηκαν από τα γεγονότα που επακολούθησαν και 
παγιώθηκαν από τα αποτελέσματα του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου και τη Συνθήκη 
του Βουκουρεστίου (1913). 

Παραδοχή δεύτερη: Η διαδικασία μετάβασης από την Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία στα έθνη-κράτη δεν είναι ούτε ομαλή ούτε και προδιαγεγραμμένη. Η Οθω-
μανική Αυτοκρατορία αναγκάζεται να παραχωρήσει όχι μόνο αυτονομία αλλά 
και ανεξαρτησία σε ορισμένες περιοχές, ή, σε άλλες περιπτώσεις, καθεστώς 
αυτοδιοίκησης με χριστιανό κυβερνήτη.3 Επιπλέον, στο πλαίσιο των εθνικών 
ιστοριογραφιών, η εμφάνιση, η εξέλιξη και η εδραίωση των αντίστοιχων εθνικών 
κινημάτων κυριαρχείται συχνά από την ανάγκη να υπερτονιστούν τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά που παρουσιάζει το καθένα από αυτά, υποβαθμίζοντας, με τον 
τρόπο αυτόν, τόσο τις διαδικασίες που καθορίζουν το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο 
όσο και τις παρόμοιες περιπτώσεις εθνικών κινημάτων, που θα μάς επέτρεπαν 

1 Βλ. ενδεικτικά, Α.-Αιμ. Ταχιάος, Η εθνική αφύπνισις των Βουλγάρων και η εμφάνισις βουλγαρικής 
εθνικής κινήσεως εν Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1974: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών· Κ. Θ. Μπονί-
δης, «Η δραστηριότητα των Ελληνικών Φιλεκπαιδευτικών Συλλόγων στη Μακεδονία κατά την περί-
οδο 1869-1914», στον τόμο Ν. Π. Τερζής – Σ. Ζιώγου (επιμ.), Η εκπαίδευση στη Μακεδονία κατά την 
Τουρκοκρατία: Πρώτη προσέγγιση και απογραφή, Θεσσαλονίκη 1997: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών 
Κυριακίδη, σ. 57-100 και Ά. Διάλλα, Η Ρωσία απέναντι στα Βαλκάνια: Ιδεολογία και πολιτική στο 
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, Αθήνα 2009: Αλεξάνδρεια. 
2 Βλ. αναλυτικότερα, Σ. Βούρη, «Σχολικοί μηχανισμοί και εθνικοί ανταγωνισμοί στη Β.Δ. Μακεδο-
νία 1870-1903», στον τόμο Ν. Π. Τερζής – Σ. Ζιώγου (επιμ.), Η εκπαίδευση στη Μακεδονία..., ό.π., 
σ. 101-125· Σ. Βούρη, Εκπαίδευση και εθνικισμός στα Βαλκάνια: Η περίπτωση της βορειοδυτικής 
Μακεδονίας (1870-1904), Αθήνα 2010: Gutenberg και Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Τα Βαλκάνια στη δίνη των 
εθνικιστικών αντιπαραθέσεων: Ο ελληνορουμανικός και ελληνοσερβικός ανταγωνισμός στο βιλα-
έτι Μοναστηρίου (1870-1912), Θεσσαλονίκη 2004: Σταμούλης. 
3 Β. Κεχριώτης, «Ρέκβιεμ για την Οθωμανική Αυτοκρατορία», στον τόμο Κ. Γαρδίκα, Β. Κεχριώ-
της, Χ. Λούκος, Χ. Λυριντζής, Ν. Μαρωνίτη, Η συγκρότηση του ελληνικού κράτους: Διεθνές πλαί-
σιο, εξουσία και πολιτική τον 19ο αιώνα, Αθήνα 2008: εκδόσεις Νεφέλη, σ. 17-51, εδώ σ. 17. Βλ. 
επίσης Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου (επιμ.), Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Οθωμανική Διοίκηση και η 
Εκπαίδευση του Γένους. Κείμενα-Πηγές 1830-1914, Θεσσαλονίκη 1998: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών 
Κυριακίδη. 
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να διακρίνουμε κοινά στοιχεία ανάμεσά τους και παράλληλες διαδικασίες, κά-
ποιες φορές, μάλιστα, αλληλοτροφοδοτούμενες ή/και αλληλοεξαρτώμενες.4 

Παραδοχή τρίτη: Ο προσδιορισμός του όρου «γυναίκα» στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία αποτελεί μια πολύπλοκη υπόθεση για τον σύγχρονο ερευνητή,5 
διότι η μακρά ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το ευρύ και ποικίλο 
γεωγραφικό και πολιτισμικό φάσμα, που περιλαμβάνει, συμπεριλαμβάνει γυ-
ναίκες –μουσουλμάνες, χριστιανές και εβραίες– της Ανατολίας, της Βαλκανικής 
Χερσονήσου, της Βόρειας Αφρικής και της Δυτικής Ασίας. Οι άνδρες και οι γυ-
ναίκες δεν είχαν ως πολίτες των βαλκανικών εθνικών κρατών τα ίδια δικαιώμα-
τα. Οι εκπαιδευτικοί, για παράδειγμα, του 19ου αιώνα στα Βαλκάνια, όπως και οι 
δυτικοί τους ομόλογοι, πίστευαν σε αυτό που ο ιστορικός Τόμας Λακέρ (Thomas 
Laqueur) ονομάζει το «μοντέλο των δύο φύλων» (two-sex model theory), δη-
λαδή ότι οι γυναίκες και οι άνδρες, ως ουσιαστικά διακριτά, πλέον, πλάσματα, 
έχουν διαφορετικά σώματα που συνεπάγονται αποκλίνουσα συμπεριφορά και 
πνευματικό δυναμικό.6 Ως εκ τούτου, επέμειναν στη διαφορετική εκπαίδευση 
και κοινωνικοποίηση των γυναικών από τους άνδρες, οι οποίες, πιθανότατα, θα 
ανταποκρίνονταν καλύτερα στις «φυσικές» εσωτερικές και μητρικές υποχρεώ-
σεις τους από ό,τι στον πολιτικό και δημόσιο προσανατολισμό των ανδρών. Τέ-
τοιες απόψεις αντικατοπτρίζονται στη δομή και στα προγράμματα σπουδών στις 
βαλκανικές χώρες. 

Παραδοχή τέταρτη: Μια σειρά από μεταρρυθμιστικά διατάγματα, το Γκιουλ-
χανέ Χατ-ι Σερίφ (Gülhane Hat-ı Şerif) (1839), το Ισλαχάτ Φερμανί (Islahat 
Fermanı) (1856) και το Οθωμανικό Σύνταγμα (1876), που είναι γνωστά με τον όρο 
Τανζιμάτ (Tanzimat), σηματοδότησαν την αρχή μιας στροφής της οθωμανικής 
διοίκησης προς τον εκσυγχρονισμό της και οδήγησαν σε μια σειρά μεταρρυθ-
μίσεων στον ποινικό κώδικα, στα περιουσιακά και ατομικά δικαιώματα, στη φο-
ρολογική δομή και στην εκπαίδευση.7 Οι μεταρρυθμίσεις αυτές σε εκπαιδευτικό 
πλαίσιο δημιούργησαν αυξημένες ευκαιρίες. Τα σχολεία για τα κορίτσια, ωστόσο, 
συνεχίζουν να βασίζονται στην ιδέα της «γυναικείας φύσης», του συγκεκριμένου 
«γυναικείου ρόλου» και μιας «γυναικείας κλίσης», διαιωνίζοντας την πίστη στην 
ανάγκη ειδικής εκπαίδευσης, διαφορετικής από αυτή των ανδρών: μια καλή εκ-

4 Βλ. αναλυτικότερα Β. Κεχριώτης, «Ρέκβιεμ για την Οθωμανική Αυτοκρατορία», ό.π., σ. 17 και M. 
Todorova, Βαλκάνια: Η δυτική φαντασίωση, μτφρ. Ι. Κολοβού, πρόλογος-επιμ. Π. Κιτρομηλίδης, 
Θεσσαλονίκη 2000: Παρατηρητής, σ. 410-412. 
5 Σωστά, κατά τη γνώμη μας, η Todorova σημειώνει: «[...] Η υποδεέστερη θέση της γυναίκας απο-
δίδεται ακόμη και σήμερα σχεδόν αποκλειστικά στην επίδραση του Ισλάμ. Όμως είναι αδύνατον 
να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στις διεργασίες της παραδοσιακής πατριαρχικής αγροτικής ηθικής, 
στην επίδραση της χριστιανικής ορθοδοξίας και στο ρόλο του οθωμανικού πολιτισμού καθεαυτού 
(ο οποίος στην περίπτωση αυτή ταυτίζεται με τον ρόλο του Ισλάμ)». Βλ. M. Todorova, Βαλκάνια: Η 
δυτική φαντασίωση..., ό.π., σ. 405-406. 
6 T. Laqueur, Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud, Cambridge 1990: Harvard 
University Press. 
7 Βλ. ενδεικτικά, Γ. Μπέτσας, Θεσμικές και λειτουργικές όψεις της εκπαίδευσης των ελληνορθοδόξων 
κοινοτήτων της οθωμανικής επικράτειας: Από την έναρξη των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ έως την 
επανάσταση των Νεότουρκων, Θεσσαλονίκη 2005: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, σ. 27-46. 



Εθνικές ταυτότητες  στον 19ο και 20ό αιώνα536 |

παίδευση για τις μητέρες θα ήταν επωφελής για τα παιδιά τους/μελλοντικούς 
πολίτες. Ο σκοπός της εκπαίδευσης των γυναικών θεωρήθηκε ότι ήταν ουσια-
στικά διαφορετικός από εκείνον των ανδρών· οι άνδρες προορίζονται να γίνουν 
«πολίτες», ενώ οι γυναίκες «μητέρες του έθνους». 

1. Το πλαίσιο 
Οι δεκαετίες 1960 και 1970, αποτελούν, σε διεθνές επίπεδο, ορόσημο για 

την ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης, διότι τίθεται ως βασικός στόχος οι γυ-
ναίκες να γίνουν ορατές στην ιστορία και να αναδειχθούν υποκείμενα της ιστο-
ρίας. Από τη δεκαετία του 1970 έως σήμερα παρατηρείται στη διεθνή βιβλιο-
γραφία8 βασική μετατόπιση των στόχων της ιστορικής έρευνας από μια ιστορία 
που επικεντρωνόταν στις γυναίκες και στα ιδιαίτερα πεδία που διαμόρφωσαν 
ιστορικά οι εμπειρίες τους, σε μια ιστορία του κοινωνικού φύλου ή των «έμφυλων 
σχέσεων».9 Στο πλαίσιο αυτό, το επάγγελμα της δασκάλας αποτελεί ιδιαίτερη 
κατηγορία της γυναικείας υποκειμενικότητας, η οποία διαμορφώθηκε σταδια-
κά, με αργούς ρυθμούς, από τις αρχές του 19ου αιώνα, όχι χωρίς αξιοπρόσεκτες 
αντιφάσεις.10 Οι προοπτικές έρευνας στο πεδίο αυτό είναι πολλές, καθώς η νεό-
τερη βιβλιογραφία έχει αναδείξει νέα αντικείμενα ιστορικής ανάλυσης, τα οποία 
συγκροτούν τους «τόπους της μνήμης» των γυναικών και αποκαλύπτουν πηγές 
που παρέμειναν υποβαθμισμένες ή/και αγνοημένες.11 Προς αυτή την κατεύθυν-
ση ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανίχνευση των πολυμορφικών σχέσεων των γυ-
ναικών στην εκπαίδευση των βαλκανικών λαών και η διερεύνηση του ρόλου των 
γυναικών εκπαιδευτικών. 

Όμως, αν και σώζονται αρκετές πηγές, η εκπαίδευση των γυναικών εκπαι-
δευτικών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στα διαδοχικά εθνικά κράτη στα 
Βαλκάνια ή στην Νοτιοανατολική Ευρώπη δεν έχει μελετηθεί, ακόμη, συστημα-
τικά.12 Ασφαλώς, η θεματική είναι ευρεία και δεν μπορεί να καλυφθεί σε όλες τις 

8 K. Offen, R. Pierson, J. Rendall (επιμ.), Writing women’s history. International perspectives, London 
1991: Indianna University Press και K. Weiler, “Women’s History and the History of Women Teach-
ers”, Journal of Education 171: 3 (1989), σ. 9-24. 
9 J. W. Scott, “Gender: A useful category of historical analysis”, American Historical Review 91:5 
(1986), σ. 1053-1075. 
10 Βλ. Κ. Δαλακούρα, Η εκπαίδευση των γυναικών στις ελληνικές κοινότητες της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας: Κοινωνικοποίηση στα πρότυπα της πατριαρχίας και του εθνικισμού (19ος αιώνας – 
1922), Αθήνα 2008: Gutenberg.
11 Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Διερευνώντας το φύλο: Ιστορική διάσταση και σύγχρονος προβληματι-
σμός στη Γενική, Επαγγελματική και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη 2006: Βάνιας, σ. 351. 
12 Η εκπαίδευση των διδασκαλισσών στα Βαλκάνια σκιαγραφείται με συντομία σε γενικότερα 
ιστορικά έργα. Σε μια πρόσφατη έκδοση ενός βιογραφικού λεξικού που ασχολείται με τα γυναικεία 
κινήματα και τις φεμινίστριες στην Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, πληροφο-
ρούμαστε ότι πολλές δασκάλες διαδραμάτισαν κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη του γυναικείου και 
του φεμινιστικού κινήματος κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Βλ. Fr. de Haan, K. Daskalova, An. 
Loutfi (επιμ.), A Biographical Dictionary of women’s movements and feminisms. Central, Eastern 
and South Eastern Europe, 19th and 20th centuries, Budapest-New York 2006: Central European 
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πτυχές της σε μία σύντομη εργασία,13 η οποία σκιαγραφεί ορισμένα ενδεικτικά 
παραδείγματα από την εκπαίδευση των γυναικών εκπαιδευτικών στο ελληνικό 
κράτος (μετά το 1830), στο βουλγαρικό κράτος (μετά το 1878), στη μουσουλμα-
νική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης (κατά τον 19ο αιώνα) και στις ορθόδοξες 
ελληνικές κοινότητες του εξωκρατικού ελληνισμού κατά τον 19ο αιώνα (Κωνστα-
ντινούπολη, Φιλιππούπολη, Αδριανούπολη).14 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει την εκπαίδευση των διδα-
σκαλισσών και την εξέλιξη του επαγγέλματος της δασκάλας σε Ελλάδα, Βουλ-
γαρία, Τουρκία, κατά τον 19ο αιώνα, προκειμένου να ανιχνευτούν οι παράλληλες 
πορείες και οι αλληλεπιδράσεις στην οργάνωση και στο περιεχόμενο των σχο-
λών εκπαίδευσής τους. Οι επιδράσεις αυτές εντάσσονται και αναλύονται στο ευ-
ρύτερο πλαίσιο του «εκπαιδευτικού δανεισμού» και του «ταξιδέματος των ιδεών» 
καθώς και υπό το πρίσμα της διεθνούς πραγματικότητας, αφού το επάγγελμα 
της δασκάλας είναι το πρώτο γυναικείο επάγγελμα που ασκείται στον δημόσιο 
χώρο και αποκτά αξιώσεις κοινωνικής αναγνώρισης. Πρόσφατες έρευνες στο 
πεδίο αυτό αναδεικνύουν τη σημασία του διδασκαλικού επαγγέλματος για τις 
μεσαίες κοινωνικές τάξεις, καθώς είναι το επάγγελμα που βγάζει τη γυναίκα από 
την οικογενειακή εστία και την «πατριαρχική τάξη», την απελευθερώνει και της 
ανοίγει τον δρόμο προς τη δημόσια σφαίρα.15

University Press. Συμβολή στην ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης στα Βαλκάνια αποτελεί η έκ-
δοση των Πρακτικών του ομότιτλου Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2009. 
Βλ. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Γυναίκες στην ιστορία των Βαλκανίων: Ιστορίες ζωής γυναικών εκπαι-
δευτικών, Θεσσαλονίκη 2010: Βάνιας. 
13 Η παρούσα εργασία εκκινεί από τα πρώτα συμπεράσματα στα οποία είχε καταλήξει ένα πα-
λαιότερο ερευνητικό πρόγραμμα με επιστημονικά υπεύθυνο, τότε, τον Αναπληρωτή Καθηγητή του 
Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. Χρήστο Τζήκα και μέλη της ερευνητικής ομάδας, μεταξύ άλλων, την Ομότιμη Κα-
θηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου και τον υποψήφιο 
διδάκτορα, τότε, και Επίκουρο Καθηγητή, σήμερα, του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής του 
Α.Π.Θ. Βασίλη Φούκα. Η παρούσα εργασία, αρκετά χρόνια αργότερα, αποτελεί μια πρώτη προσπά-
θεια καταγραφής και ερμηνείας των δεδομένων της έρευνας, ενώ μένουν πολλά ακόμη να γίνουν 
προς αυτή την κατεύθυνση. 
14 Στην παρούσα εργασία πρέπει να σημειώσουμε εξ αρχής τρεις βασικούς περιορισμούς μας: 
α) οι Τούρκοι, ασφαλώς, δεν είναι βαλκανικός λαός αλλά η φυσική τους παρουσία στα Βαλκάνια 
υπήρξε μακραίωνη (βλ. Έ. Σκοπετέα, «Τούρκοι και Βαλκάνια», στον τόμο Τα Βαλκάνια: Χτες-σήμερα, 
Αθήνα 2000: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, σ. 143-155), β) η 
έμφαση δίνεται στις πρώτες προσπάθειες που γίνονται από το ελληνικό κράτος (μετά το 1830), 
από το βουλγαρικό κράτος (κυρίως μετά το 1878), από τις μουσουλμανικές κοινότητες (κυρίως της 
Κωνσταντινούπολης τον 19ο αιώνα) και τις ορθόδοξες ελληνικές κοινότητες του εξωκρατικού ελ-
ληνισμού κατά τον 19ο αιώνα (Κωνσταντινούπολη, Φιλιππούπολη, Αδριανούπολη), γ) δεν αναφε-
ρόμαστε στις εβραϊκές κοινότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ούτε στις μη μουσουλμανικές 
κοινότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας γενικότερα και στην εκπαίδευση των γυναικών εκπαι-
δευτικών που αυτές παρείχαν. 
15 Βλ. ενδεικτικά: Ελ. Βαρίκα, Η εξέγερση των κυριών: Η γένεση μιας φεμινιστικής συνείδησης στην 
Ελλάδα, 1833-1907, Αθήνα 1996: Κατάρτι, σ. 242-246· Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Η μέση εκπαί-
δευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893), Αθήνα 1986: Ι.Α.Ε.Ν. – Γ.Γ.Ν.Γ.· Σ. Ζιώγου-Καρα-
στεργίου, Διερευνώντας το φύλο..., ό.π.· Κ. Δαλακούρα, Η εκπαίδευση των γυναικών στις ελληνικές 
κοινότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας..., ό.π.· K. Daskalova, “Nation-Building, Patriotism, and 
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Υπό το πρίσμα αυτό, η ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης στα Βαλκάνια 
γενικότερα, και του διδασκαλικού επαγγέλματος ειδικότερα, μπορεί να διακρι-
θεί σε δύο μεγάλες περιόδους: Η πρώτη περίοδος περιλαμβάνει, περίπου, τις 
επτά πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, έως το 1870. Κατά την περίοδο αυτή, 
η βασική εκπαίδευση των γυναικών γίνεται ευρέως αποδεκτή και η διδασκαλία 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση προσδιορίζεται ως η κατάλληλη εργασία για τις 
γυναίκες. Η δεύτερη περίοδος έχει ως termini post quem τη δεκαετία του 1880 
και termini ante quem τη δεκαετία του 1900. Κατά την περίοδο αυτή, περίοδο 
των αντεγκλήσεων, των εθνικισμών και των συμφορών στα Βαλκάνια και διάχυ-
σης της εθνικιστικής ιδεολογίας, αρχίζει να γίνεται εμφανής κάποιος «κίνδυνος» 
στην εκπαίδευση αφενός μεν με την επαγγελματική εξέλιξη και την αύξηση του 
αριθμού των διδασκαλισσών, και αφετέρου δε με τη διεκδίκηση συμμετοχής των 
γυναικών στη δημόσια σφαίρα.16 

2.  Ο «εκπαιδευτικός δανεισμός» και  
      ο μύθος του Προκρούστη 
Ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως ο αιώνας του «εκπαι-

δευτικού δανεισμού».17 Ο καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Θεόδωρος 
Μανούσης (1793-1858) σε κείμενό του, το 1845, περιγράφει το «ταξίδεμα των ιδε-
ών»18 στην Ευρώπη κατά τον 19ο αιώνα, το οποίο επιτυγχάνεται –μεταξύ άλλων– με 
την περιπλάνηση επιστημόνων και φοιτητών με αφορμή διάφορες ευκαιρίες –κυ-
ρίως μελέτες, σπουδές και, σπανιότερα, συνέδρια. Στο πλαίσιο αυτό άνθρωποι της 
εκπαίδευσης, διοικητικοί παράγοντες και διανοούμενοι ταξιδεύουν –κυρίως στη 
Γαλλία και στην Πρωσία– εξετάζουν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των σχο-
λείων και τις πρακτικές που ακολουθούνται και συντάσσουν σχετικές εκθέσεις.19 
Πέρα, όμως, από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια αποτελούν για τον 19ο αιώνα χώρο 
«εκπαιδευτικού δανεισμού»,20 και αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκην αρνητικό. Ωστόσο, θα 

Women’s Citizenship: Bulgaria in Southeastern Europe”, στο J. Albisetti, J. Goodman, R. Rogers 
(επιμ.), Girls’ Secondary Education in the Western World: From the 18th to the 20th century, New York 
2010: Palgrave Macmillan, σ. 149-164, εδώ σ. 153 και Έ. Αβδελά, Δημόσιοι υπάλληλοι γένους θηλυ-
κού: Καταμερισμός της εργασίας κατά φύλα στον δημόσιο τομέα, 1908-1955, Αθήνα 1990: Ίδρυμα 
Έρευνας & Παιδείας, σ. 21-27. 
16 Βλ. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Γυναίκες και Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 
1988: αε. 
17 Π. Καλογιαννάκη, Προσεγγίσεις στη συγκριτική παιδαγωγική: Τόποι και τρόποι, τομές και παρα-
δείγματα, Αθήνα 1998: Εκδόσεις Γρηγόρη, σ. 55-70. 
18 Δανείζομαι τον όρο από τους Χουρδάκη και Κιμουρτζή στον τόμο G. McCulloch, Ο αγώνας για 
την ιστορία της εκπαίδευσης, επιστ. επιμ. – εισαγωγή Α. Χουρδάκης – Π. Γ. Κιμουρτζής, μτφρ. Μ. 
Κουλεντιανού, Αθήνα 2017: Gutenberg, σ. 16. 
19 Σ. Μπουζάκης, «Συγκριτική Παιδαγωγική: Θεωρητική προσέγγιση», στο βιβλίο του Συγκριτική 
Παιδαγωγική II: Θεωρητικές προσεγγίσεις και ξένα εκπαιδευτικά συστήματα, Αθήνα 2000: Guten-
berg, σ. 11-46, εδώ σ. 20-21 και Δ. Ματθαίου, Συγκριτική σπουδή της εκπαίδευσης: Θεωρήσεις, 
ζητήματα, διεθνείς εκπαιδευτικές τάσεις και πολιτικές, Αθήνα 2012: αε, σ. 67. 
20 A. Zmas, “The transformation of the European educational discourse in the Balkans”, European 
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πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και μία δεύτερη παράμετρο: Το γεγονός ότι η εξου-
σία, κάθε είδους, και, επομένως, και η πνευματική, τρέφεται από την ομοιογένεια, γι’ 
αυτό προσπαθεί συνεχώς να προσαρμόζει τους κοινωνικούς θεσμούς –και η εκπαί-
δευση είναι ένας από αυτούς– στην προκρούστεια κλίνη. 

Ας θυμηθούμε, λοιπόν, τον μύθο του Προκρούστη: Ο μύθος θέλει τον αρχαίο 
ήρωα Θησέα να μην επιλέγει τον ασφαλή θαλάσσιο δρόμο για τη μετάβασή του 
από την Τροιζήνα στην Αθήνα προκειμένου να γνωρίσει τον πατέρα του, αλλά 
τον στεριανό δρόμο, που έκρυβε παγίδες και κινδύνους. Ο ήρωας, έχοντας ως 
πρότυπό του τον Ηρακλή, προσπαθεί να αποδείξει τη δύναμή του, καθαρίζοντας 
τη διαδρομή από τα κακοποιά στοιχεία. Ο Πλούταρχος21 γράφει πως εκείνη την 
εποχή εμφανίσθηκαν άνθρωποι που ήταν υπερφυσικοί και ακαταπόνητοι στα 
έργα των χεριών, στην ταχύτητα των ποδιών και στη σωματική ρώμη. Όμως, 
αυτές τις φυσικές ιδιότητες δεν τις αξιοποιούσαν για το καλό και την ωφέλεια 
των ανθρώπων αλλά για την απανθρωπιά, την κακία και την κυριαρχία. Ανάμεσα 
στους ληστές, που νίκησε ο Θησέας, αναγκάζοντάς τους να υποστούν και οι ίδιοι 
το τέλος που επέβαλλαν στους άλλους, ήταν και ο Δαμάστης, ο επονομαζόμε-
νος Προκρούστης, μοναδικός στη σύλληψη ενός θανατηφόρου μαρτυρίου. Πάνω 
στην κλίνη, που ο ίδιος επινόησε το μέγεθός της και στηρίζονταν στο υποκειμε-
νικό μέτρο του κυρίαρχου, ξάπλωνε τους ανθρώπους και, ανάλογα με το ύψος 
τους, τούς τέντωνε ή τούς έκοβε τα άκρα. Επιδίωκε, με αυτόν τον τρόπο, να βρει 
τον ιδανικό άνθρωπο που θα χωρούσε ακριβώς στο σιδερένιο κρεβάτι του. 

Ο κίνδυνος, επομένως, που προβάλλει είναι, μέσα από καταναγκασμούς και 
απαγορεύσεις, μέσω «τυφλής» μίμησης ή «ανορθόδοξης» προσαρμογής, οι κρα-
τούντες να προσπαθούν να κατασκευάσουν μια ενιαία εκπαίδευση χωρίς διακριτά 
γνωρίσματα. 

3. Το «πρώτο κύμα» στα Βαλκάνια (1800-1870) και  
     οι Μεταρρυθμίσεις Τανζιμάτ 
Στη μακρά περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας (από τα μισά του 15ου αιώνα 

έως τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα) το επάγγελμα της δασκάλας δεν εμ-
φανίζεται σε καμία από τις εθνοπολιτισμικές κοινότητες που κατοικούν στα γεω-
γραφικά πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι ελάχιστες λόγιες γυναίκες22 
και τα λίγα κορίτσια –γόνοι ανώτερων κοινωνικών τάξεων–, που μορφώνονται, 
εκπαιδεύονται στο σπίτι από άνδρες δασκάλους23 ή σε γυναικείες μονές. Στην 

Journal of Education 47:3 (2012), σ. 364-377.
21 Πλούταρχος, Βίοι παράλληλοι: Θησεύς-Ρωμύλος, μτφρ. Μ. Γ. Μερακλής, Αθήνα 1992: Κάκτος. 
22 Μ. Γεδεών, «Γνώσεις χρήσιμοι τη ιστορία της παρ’ ημίν παιδείας», Εκκλησιαστική Αλήθεια 19 
(1899), σ. 425-426 και, αναλυτικότερα, Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Η μέση εκπαίδευση των κορι-
τσιών στην Ελλάδα... ό.π., σ. 23-32. 
23 Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Η μέση εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα..., ό.π., σ. 23-28 και 
A. Kazamias, Education and the quest for modernity in Turkey, Chicago 1966: The University of Chi-
cago Press, σ. 32. 



Εθνικές ταυτότητες  στον 19ο και 20ό αιώνα540 |

Ελλάδα, πριν από την επανάσταση του 1821, οι γυναίκες μόνο σε γυναικεία μο-
ναστήρια διδάσκονται στοιχεία ανάγνωσης και γραφής,24 στη Βουλγαρία, η Fota 
–γεννήθηκε το 1734–, η πρώτη βουλγάρα δασκάλα, μετά τον θάνατο του συ-
ζύγου της γίνεται μοναχή, ενώ και οι μουσουλμάνες, τέλος, είναι περιορισμένες 
στο σπίτι και λαμβάνουν στοιχειώδη, κυρίως, θρησκευτική, μόρφωση.25 Τα πα-
ραπάνω, δίνουν τη δυνατότητα στον παιδαγωγό και λόγιο Κωνσταντίνο Κούμα να 
παρομοιάσει τη γενική κατάσταση της εκπαίδευσης εκείνη την εποχή με λυχνάρι 
που τρεμοσβήνει μέσα σε βαθύ σκοτάδι.26 Γυναικεία παιδεία και ένα ευρύτερο 
λογοτεχνικό ενδιαφέρον δημιουργείται στους φαναριώτικους κύκλους, όπου ξα-
κουστοί δάσκαλοι, όπως οι Καρυοφύλλης, Λογιάδης, Βαρδαλάχος, Οικονόμου, 
Σερούιος παρέδιδαν μαθήματα κατ’ οίκον στα αγόρια και στα κορίτσια των Φα-
ναριωτών. Παράλληλα, οι ποιήτριες Mihri Hatun (1460-1515), Zeynep Hatun (15th 
century) and Leyla, οι οποίες ακολουθούν στη γραφή τους την αριστοκρατική 
παράδοση27 μορφώνονται κατ’ οίκον. Γίνεται, έτσι, σαφές ότι την περίοδο αυτή η 
μόρφωση των γυναικών, αν δεν είναι παντελώς απούσα, είναι πολύ περιορισμέ-
νη και σχετίζεται άμεσα με το θρησκευτικό αίσθημα. 

Κατά την περίοδο του Διαφωτισμού και κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, 
στο πλαίσιο της αντίληψης ότι η ανάπτυξη της λογικής και η γνώση μπορούν να 
βελτιώσουν τον άνθρωπο και την κοινωνία, διαχέεται η άποψη ότι τόσο οι άν-
δρες όσο και οι γυναίκες πρέπει να μορφώνονται. Στο «Σύνταγμά»28 του (1797) 
ο έλληνας εθνικός επαναστάτης και ποιητής Ρήγας Βελεστινλής (1757-1798) 
υποστηρίζει ότι σε κάθε χωριό πρέπει να ιδρυθούν σχολεία τόσο για τα αγόρια 
όσο και για τα κορίτσια. Την περίοδο αυτή εμφανίζονται οι πρώτες δασκάλες και 
πυκνώνει η παρουσία μορφωμένων γυναικών,29 οι οποίες έρχονται σε επαφή με 
γνωστούς παιδαγωγούς, που με τη σειρά τους «επικοινωνούν» με τη δυτική σκέ-
ψη, όπως για παράδειγμα η Ευανθία Καΐρη (1799-1861), αδελφή του δασκάλου 

24 Μ. Γεδεών, «Ελληνίδων εκπαίδευσις μετά την Άλωσιν», Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 5, 
1930, σ. 332-333. 
25 Z. Toska, “A brief look at the women’s education”, στο Kadιn Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi 
Vakfι 13 (1998), σ. 21· Y. Gelisli, “Education of women from the Ottoman Empire to modern Turkey”, 
South-East Europe Review 4 (2004), σ. 121-136, εδώ σ. 126. 
26 Βλ. Κ. Κούμας, Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων από των αρχαιοτάτων χρόνων έως των ημε-
ρών μας, τ. ΙΒ΄, Βιέννη 1832: Εκ της Τυπογραφίας Αντωνίου Αυκούλου.
27 Z. Toska, “A brief look at the women’s education”, ό.π., σ. 21· Y. Akyüz, “Öğretmenlik Mesleği ve 
Osmanlı‘da Kadın Öğretment Yetiştirilmesi”, Tahir ve Toplu 195 (2000), σ. 31-43· D. Havioglu,  “On 
the margins and between the lines: Ottoman women poets from the fifteenth to the twentieth cen-
turies”, Turkish Historical Review 1 (2010), σ. 25-54. 
28 Ο ακριβής τίτλος είναι: «Ρήγα του Φιλοπάτριδος, Νέα Πολιτική Διοίκησις των Κατοίκων της 
Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογείων Νήσων και της Βλαχομπογδανίας. Υπέρ των Νόμων 
–ελευθερία, ισοτιμία, αδελφότης– και της Πατρίδος» και περιλαμβάνει τέσσερα επιμέρους πονή-
ματα: α) την Επαναστατική Προκήρυξη, β) τα Δίκαια του Ανθρώπου (με 34 άρθρα), γ) το Σύνταγμα 
της Ελληνικής Δημοκρατίας (με 124 άρθρα) και δ) τον Θούριο. 
29 Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Η μέση εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα..., ό.π., σ. 33-36 και 
Σ. Μπουζάκης – Χρ. Τζήκας, Η κατάρτιση των δασκάλων-διδασκαλισσών και των νηπιαγωγών στην 
Ελλάδα, Αθήνα 1996: Gutenberg, σ. 27. 
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Θεόφιλου Καΐρη, η οποία αλληλογραφεί με τον Αδαμάντιο Κοραή στη Γαλλία.30 
Στις αρχές του 19ου αιώνα, ο βαλκανικός χώρος γνωρίζει την εμφάνιση του 

αμερικανικού προτεσταντισμού.31 Σημαντικό σταθμό στην ιστορία της γυναικεί-
ας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και του διδασκαλικού επαγγέλματος, ειδικότερα, 
αποτελεί το 1831, χρονιά κατά την οποία λειτουργεί στην Αθήνα η Σχολή του αμε-
ρικανού ιεραποστόλου John Hill και της γυναίκας του Fanny Francis Mulligan,32 
στην Ερμούπολη το ιδιωτικό σχολείο με την επωνυμία «Φιλελληνικόν Παιδαγω-
γείον» του Fr. Hilder33 και στο Ναύπλιο το ανώτερο σχολείο θηλέων της γαλλίδας 
Charlotte Volmerange, τα οποία φροντίζουν για την εκπαίδευση των κοριτσιών 
και της δασκάλας.34 Μαθήτριες της Francis Hill, οι οποίες στη συνέχεια αναλαμ-
βάνουν τη διεύθυνση της Σχολής, είναι η Καλλιόπη Κεχαγιά (1839-1905)35 και 
η Αικατερίνη Λασκαρίδου (1842-1916).36 Η Καλλιόπη Κεχαγιά, μάλιστα, το 1875, 
αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Ζαππείου Ανώτατου Ελληνικού Παρθεναγωγεί-
ου στην Κωνσταντινούπολη,37 διευρύνοντας το δίκτυο της πνευματικής διείσδυ-
σης μεταξύ του ελληνικού κράτους και του εξωκρατικού ελληνισμού. Και οι δύο 
δημοσιεύουν άρθρα και παιδαγωγικά έργα, δίνουν διαλέξεις και συμμετέχουν, 
αρθρογραφώντας, στα πρώτα γυναικεία περιοδικά που διαμορφώνουν τη γυ-
ναικεία εκπαίδευση. Ο ιδρυτικός νόμος της Δημοτικής Εκπαίδευσης του 1834 
προβλέπει με το άρθρο 66 την ίδρυση Διδασκαλείου με σκοπό «να σχηματίζη 
ικανούς διδασκάλους και διδασκαλίσσας», πράγμα, όμως, που δεν εφαρμόστηκε 

30 Κ. Ξηραδάκη, Ευανθία Καΐρη (1799-1866): Η πρώτη ελληνίδα που κατέκτησε τη μόρφωση, Αθή-
να 1956: χ.ε. και Δ. Ι. Πολέμης, Ειρ.-Ευαν. Καΐρη, Κ. Ντελόπουλος, Ειρ. Δαμπάση, Ευανθία Καΐρη: 
Διακόσια χρόνια από την γέννησή της 1799-1999, Πρακτικά Συμποσίου Άνδρος, 4 Σεπτεμβρίου 
1999, Άνδρος 2000: Καΐρειος Βιβλιοθήκη.
31 Π. Νάσιουτζικ, «Ο αμερικανικός προτεσταντισμός από τη θρησκεία στην πολιτική: Όψεις της 
διαμόρφωσης της θεωρίας για την παγκόσμια τάξη», στον τόμο Τα Βαλκάνια: Χτες-σήμερα, Αθήνα 
2000: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, σ. 35-52. 
32 Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Η μέση εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα..., ό.π., σ. 203-210· 
Σ. Μπουζάκης – Χρ. Τζήκας, Η κατάρτιση των δασκάλων-διδασκαλισσών..., ό.π., σ. 27-28 και Π. 
Θαναηλάκη, Αμερική και προτεσταντισμός: Η «Ευαγγελική Αυτοκρατορία» και οι οραματισμοί των 
Αμερικανών μισιονάριων για την Ελλάδα το 19ο αιώνα, Αθήνα 2005: Καστανιώτης, σ. 495-507. 
33 Το 1832 το ανώτερο σχολείο για τα κορίτσια αριθμεί 36 μαθήτριες και το αλληλοδιδακτικό σχο-
λείο για τα κορίτσια 120 μαθήτριες. Το πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει το 1834 για το αλ-
ληλοδιδακτικό σχολείο κορασίων: γραφή, ανάγνωση και συλλαβισμό, χριστιανική διδασκαλία και 
εργόχειρα και για το ελληνικό σχολείο κορασίων: ελληνική διάλεκτο, γεωγραφία, ιστορία της Ελ-
λάδος, αριθμητική και εργόχειρα. Βλ. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Η μέση εκπαίδευση των κοριτσιών 
στην Ελλάδα..., ό.π., σ. 62. 
34 Ό.π., σ. 60-65. 
35 Θ. Ξυνογαλάς, Η παιδαγωγός Καλλιόπη Κεχαγιά (1839-1905): Προσεγγίσεις στη ζωή και το έργο 
της, Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία, Θεσσαλονίκη 2010: Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρό-
γραμμα Σπουδών στην Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων. 
36 Σ. Ζιώγου – Σ. Χατζηστεφανίδου, «“Σπουδαί και αναγνώσεις μου”: Άγνωστα στοιχεία για τη ζωή 
και το έργο της Αικατερίνης Λασκαρίδου (1842-1916) μέσα από αυτοβιογραφικά κείμενα», στον 
τόμο Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου (επιμ.), Γυναίκες στην ιστορία των Βαλκανίων..., ό.π., σ. 207-250. 
37 Κ. Δαλακούρα, Η εκπαίδευση των γυναικών στις ελληνικές κοινότητες της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας..., ό.π., σ. 103-116. 
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για δύο, κυρίως, λόγους: πρώτον, διότι, η κοινωνία και το επίσημο κράτος είχε 
επιφυλάξεις για τη συνεκπαίδευση και, δεύτερον, διότι το επίσημο κράτος δεν 
είχε την οικονομική δυνατότητα να ιδρύσει ξεχωριστό Διδασκαλείο θηλέων. 
Έτσι, η εκπαίδευση της δασκάλας την περίοδο αυτή είναι εντελώς στοιχειώδης. 
Οι ενδιαφερόμενες δίνουν εξετάσεις σε ειδική επιτροπή στο Διδασκαλείο αρρέ-
νων από όπου αποκτούν πτυχίο δασκάλας. Επειδή, όμως, την εποχή αυτή δεν 
υπήρχαν πολλές μορφωμένες κοπέλες, συχνά έπαιρναν πτυχίο δασκάλας μικρά 
κορίτσια, που δεν είχαν ξεπεράσει την παιδική ηλικία. Γι’ αυτό το υπουργείο Παι-
δείας αναγκάζεται το 1835 να ορίσει ως ελάχιστο όριο ηλικίας τα 15 έτη. 

Χρονολογία σταθμό, ωστόσο, αποτελεί το 1836, έτος ίδρυσης της Φιλεκπαι-
δευτικής Εταιρείας (ιδιωτική πρωτοβουλία) στην Αθήνα, η οποία πρωταγωνιστεί 
στον τομέα της γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ολόκληρο τον 19ο αιώνα. 
Τα σχετικά με τη λειτουργία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας είναι εν πολλοίς 
γνωστά.38 Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία ιδρύει Διδασκαλείο –σχολείο δηλαδή 
επαγγελματικής και γενικής εκπαίδευσης ταυτόχρονα– το 184239 στην Αθήνα, 
τετραετούς φοίτησης με διττό σκοπό: την εκπαίδευση της δασκάλας και τη γενι-
κή μόρφωση των κοριτσιών. Η ζήτηση από τις μαθήτριες του Διδασκαλείου είναι 
ιδιαίτερα μεγάλη: Το 1846-1847 φοιτούν στις τέσσερις τάξεις του Διδασκαλείου 
142 μαθήτριες, το 1847-1848 179 μαθήτριες και το 1858-1859, όταν το σχολείο 
έχει πέντε τάξεις, φοιτούν 396 μαθήτριες. Το 1850 μετονομάζεται σε Αρσάκειο 
προς τιμήν του μεγάλου ευεργέτη Απόστολου Αρσάκη. Μετά την κατάργηση του 
Διδασκαλείου αρρένων Αθηνών (1864) καταργείται αυτόματα και το αντίστοιχο 
Διδασκαλείο των θηλέων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.40 Το 1867 ο υπουρ-
γός Παιδείας Χαράλαμπος Χριστόπουλος αναγνωρίζει το Παρθεναγωγείο της 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ως «Διδασκαλείον διδασκαλισσών».41 Η Φιλεκπαι-
δευτική Εταιρεία, ωστόσο, δεν κατορθώνει να πραγματώσει τους σκοπούς της 
–εκπαίδευση οικοδέσποινας και δασκάλας ταυτόχρονα– και γι’ αυτό γίνεται από 
νωρίς στόχος έντονων επικρίσεων.42 

38 Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Η μέση εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα..., ό.π., σ. 79-103. 
39 Κανονισμός του εν Αθήναις Διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Αθήνα 1842, σ. 3. Τα 
μαθήματα που προσφέρονται είναι: ελληνική γλώσσα, γαλλική γλώσσα, ιερά ιστορία, κατήχηση, 
χριστιανική ηθική, αριθμητική και τα στοιχειωδέστερα της γεωμετρίας, ελληνική και γενική ιστορία, 
γεωγραφία, φυσιογραφία και φυσική, ωδική, καλλιγραφία, ιχνογραφία, χειροτεχνήματα. Εκτός από 
τα παραπάνω μαθήματα διδάσκεται οργανική μουσική «διά κυμβάλου» και χορός. 
40 Βλ. Πρακτικά Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας του έτους 1866, Αθήναι 1866, σ. 18. 
41 Βλ. Γ. Βενθύλος, Θεσμολόγιον της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως συνταχθέν και εκδοθέν εγκρίσει του 
επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου υπό Γεωργίου Βενθύλου, τ. 
Α΄, μέρος β΄, Αθήνα 1887: Σ. Βλαστός, σ. 79 και Β. Α. Φούκας, Στιγμιότυπα από την ελληνική εκπαι-
δευτική πολιτική: Χαράλαμπος Χριστόπουλος, ο μακροβιότερος υπουργός Παιδείας του 19ου αιώνα, 
Θεσσαλονίκη 2020: Εκδόσεις Κυριακίδη. 
42 Βλ. αναλυτικότερα, Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Η μέση εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα..., 
ό.π., σ. 159-160 και Ε. Βαχάρογλου – Β. Φούκας, «“Περί χρεών των διδασκαλισσών”: Οι ρυθμίσεις 
της πολιτείας και οι απόψεις των παιδαγωγών. Εκπαιδευτική πολιτική και παιδαγωγική θεωρία 
κατά τον 19ο αιώνα», στον τόμο Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου (επιμ.), Γυναίκες στην ιστορία των Βαλκα-
νίων..., ό.π., σ. 329-352.
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Ο Διαφωτισμός στη Βουλγαρία, που στήριξε θεωρητικά και την προσπάθεια 
για την «Εθνική Παλλιγγενεσία», οδήγησε και στη συνειδητοποίηση της ανάγκης 
να μορφωθεί η βουλγάρα. Στα μέσα του 19ου αιώνα, η εκπαίδευση των κοριτσιών 
και των διδασκαλισσών συνδέεται ακόμα με τα μοναστήρια.43 Το κίνημα για τη 
γυναικεία χειραφέτηση μεταξύ των Βουλγάρων κάνει την εμφάνισή του τη δεκα-
ετία του 1840 με τη λειτουργία, κάτω από ελληνική επιρροή, αρκετών δεκάδων 
κοσμικών δημοτικών (αλληλοδιδακτικών) σχολείων για κορίτσια, υποστηριζόμε-
νων ουσιαστικά από τοπικές πρωτοβουλίες γυναικών και από ορισμένους πλού-
σιους εμπόρους. Η Anastasia Dimitrova (1815-1898), η οποία έχει εκπαιδευτεί 
σε μοναστήρι, το 1841 ιδρύει το πρώτο αλληλοδιδακτικό σχολείο θηλέων στη 
Φιλιππούπολη (σημερινό Pleven),44 με την υποστήριξη του έλληνα Επισκόπου 
Βράτσας Αγαπίου (περ. 1790-1849) και της μητέρας του, Ευγενίας.45 Οι μαθή-
τριές της ιδρύουν στη συνέχεια αντίστοιχα σχολεία σε πόλεις της Βουλγαρίας, 
όπως η Mica Nikolova στη Sofia, η Paraskeva Nejkova στο Lovec και η Zinovia 
Konstantinova στο Gabrovo. Στις αρχές του 1850, λειτουργούν τριάντα πέντε 
σχολεία, τα οποία έως το 1878 αυξάνονται σε ενενήντα. Αρκετές δεκάδες (γαλλι-
κές) καθολικές και μερικές (αμερικανικές) προτεσταντικές σχολές που ιδρύθη-
καν στα βουλγαρικά εδάφη μετά τον Κριμαϊκό Πόλεμο του 1853-1856 είχαν με-
γάλη επίδραση στην ανάπτυξη της στοιχειώδους εκπαίδευσης των βουλγάρων 
κοριτσιών αλλά και των αγοριών.46 Την ίδια περίοδο, 1840 ή 1841, ιδρύεται και 
το Παρθεναγωγείο της Αδριανούπολης, το οποίο αποτελείται από δύο τμήματα, 
κατώτερο και ανώτερο (Διδασκαλείο), στο οποίο φοιτούν, κατά μέσο όρο, 240-
250 μαθήτριες τον χρόνο.47

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1840 η βουλγαρική ελίτ «σπάζει» ριζι-
κά την ελληνική επιρροή και προσανατολίζεται στη σλαβική Ρωσία. Ένας νέος 
τύπος σχολείου, δευτεροβάθμιου αυτή τη φορά (τα klasni στα βουλγαρικά) λει-
τουργούν από την πρώτη γενιά των βουλγάρων, που εκπαιδεύονται στη Ρωσία. 
Πρόκειται για σχολεία με δύο έως πέντε κλάσεις, στις οποίες οι μαθητές και 

43 Έως το τέλος του 18ου αιώνα οι Βούλγαροι είχαν μόνο τα δημοτικά σχολεία, τα λεγόμενα Kiliyni, 
δηλαδή σχολεία-κελλιά που συνδέονται με τα μοναστήρια ή τις εκκλησίες. Στα τέλη του 18ου και στις 
αρχές του 19ου αιώνα έκανε την εμφάνισή του ένας νέος τύπος σχολείου, χάρη στην ιδιωτική πρω-
τοβουλία, τα λεγόμενα obshtestveni kiliyni, δηλαδή δημόσια σχολεία. Σε αυτά τα σχολεία φοιτούσαν 
κυρίως αγόρια, αλλά μπορούσαν να φοιτήσουν και ορισμένα κορίτσια. Έως το 1878, που ιδρύεται το 
Βουλγαρικό κράτος λειτουργούν περίπου 384 τέτοια σχολεία. Τα σχολεία αυτά λειτουργούν παράλ-
ληλα με άλλους τύπους σχολείων, όπως τα ελληνικά, τα ελληνο-βουλγαρικά και τα αλληλοδιδακτικά 
σχολεία που λειτουργούν τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Βλ. αναλυτικότερα K. Daskalova, 
“Developments in Bulgarian Education: From the Ottoman Empire to the Nation-State and beyond, 
1800-1940s”, Espacio, Tiempo y Educación 4:1 (2017), σ. 1-29, εδώ σ. 2. 
44 L. Iv. Dorosiev, Materiali za izučavane na učebnoto delo v Bălgaria, Kn. I. Sofia 1925, σ. 93 και E. 
Boyar –  K. Fleet, Ottoman women in public space, Leiden-Boston 2016: Brill, σ. 70. 
45 Κ. Daskalova, “Nation-Building, Patriotism, and Women’s Citizenship...”, ό.π., σ. 150. 
46 Κ. Daskalova, Gramotnost, knizhnina, chitat ĺi I chetene v Bulgaria na prehoda kum modernoto vreme 
[Αλφαβητισμός, βιβλία, αναγνώστες και ανάγνωση στη Βουλγαρία στο δρόμο της νεωτερικότητας, 19ος-
αρχές 20ου αι.], Sofia 1999: LIK· K. Daskalova, “Developments in Bulgarian Education...”, ό.π. 
47 Κ. Δαλακούρα, Η εκπαίδευση των γυναικών στις ελληνικές κοινότητες..., ό.π., σ. 144-149. 
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οι μαθήτριες χωρίζονται ανάλογα με το γνωστικό επίπεδό τους και την ηλικία 
τους. Στα σχολεία αυτά τα αγόρια και τα κορίτσια μπορούσαν να μελετήσουν τις 
κοινωνικές και φυσικές επιστήμες και να αποκτήσουν υψηλότερο επίπεδο εκ-
παίδευσης. 

Από το 1856, όταν ο δάσκαλος Sava Dobroplodni (1820-1894), απόφοιτος 
της Μεγάλης του Γένους Σχολής στην Κωνσταντινούπολη, ιδρύει το πρώτο βουλ-
γαρικό σχολείο αυτού του τύπου για κορίτσια στο Shumen, έως το 1878, λειτουρ-
γούν περίπου είκοσι σχολεία αυτού του είδους. Τα δευτεροβάθμια σχολεία για 
κορίτσια είναι, ασφαλώς, λιγότερα από αυτά των αγοριών. Η διαφορά εξηγείται 
από τον αγροτικό χαρακτήρα της βουλγαρικής κοινωνίας και, κυρίως, από τις 
παραδοσιακές πατριαρχικές αντιλήψεις, σύμφωνα με τις οποίες οι γυναίκες και 
τα κορίτσια θα μπορούσαν να ζήσουν και χωρίς εκπαίδευση. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι ενώ οι δάσκαλοι μπορούν να διδάξουν σε τάξεις θηλέων, το αντίθετο, 
δηλαδή οι δασκάλες, δεν επιτρέπεται, ακόμη και αν έχουν παρόμοιο επίπεδο 
εκπαίδευσης να διδάξουν σε σχολεία αρρένων. Δεν αποτελεί έκπληξη, επίσης, 
το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις δασκάλες προέρχονται από μορφωμένες 
οικογένειες: είναι κόρες, αδελφές ή σύζυγοι δασκάλων. Μερικές από τις καλύτε-
ρες βουλγάρες μαθήτριες εκπαιδεύονται σε ανώτερα σχολεία της Σερβίας, της 
Ρωσίας ή της Τσεχίας με την οικονομική στήριξη φιλανθρωπικών και εκπαιδευ-
τικών οργανισμών, και μετά την επιστροφή τους στη Βουλγαρία, ιδρύουν σχολεία 
για κορίτσια στις κωμοπόλεις τους.48 Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου λει-
τουργούν και ορισμένα ειδικά βουλγαρικά σχολεία: παιδαγωγικό, εμπορικό, θε-
ολογικό σεμινάριο (για την προετοιμασία των ιερέων και των εκπαιδευτικών).49

Το 1851 ιδρύεται και το Κεντρικό Παρθεναγωγείο της Φιλιππούπολης, το 
οποίο μετεξελίχθηκε σε Ζαρίφειο Διδασκαλείο με πρωτοβουλία του Θρακικού 
Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως και είναι το πρώτο Διδασκα-
λείο θηλέων στον εξωκρατικό ελληνισμό. Αναφορικά με το διδακτικό προσωπι-
κό, έμφαση δίνεται ιδιαίτερα στην παιδαγωγική του κατάρτιση, γι’ αυτό συναντά-
με ονόματα παιδαγωγών της εποχής με σημαντικό εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό 
και ευρύτερα συγγραφικό έργο, όπως ο Γεώργιος Κωνσταντινίδης (1874-1877 
και 1884-1887), ο Βλάσιος Σκορδέλης (1877-1878), ο Λύσανδρος Χατζηκώνστας 
(1878-1879), ο Γεώργιος Σωτηριάδης (1888-1889), ο Αλέξιος Ζαμαρίας (1889-
1896) κ.ά.50 

Κατά τις δεκαετίες 1860 και 1870 πολλές βουλγάρες δασκάλες φοιτούν σε 
ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κυρίως, στο Κίεβο και στην Οδησσό. Οι πιο γνω-
στές από αυτές είναι η Anastasia Toševa (1837-1919),51 η Sanda Milkova, η Rada 

48 Μ. Tcholakova, Bulgarskoto zhensko dvizhenie prez Vuzrazhdaneto, Sofia 1994: Albo· Κ. Daska-
lova, Bulgarskiat uchitel prez Vuzrazhdaneto [Ο βούλγαρος δάσκαλος κατά τη διάρκεια της εθνικής 
αναγέννησης], Sofia 1997: Universitetsko izdatelstvo “Sv. Kliment Ohridski”. 
49 Κ. Daskalova, “Developments in Bulgarian Education...”, ό.π., σ. 4. 
50 Κ. Δαλακούρα, Η εκπαίδευση των γυναικών στις ελληνικές κοινότητες..., ό.π., σ. 137-144 και 419-420. 
51 Β. Χανή-Μωυσίδου, «Η προσφορά και το έργο της Anastasia Toševa στην εκπαίδευση των γυναικών 
της Βουλγαρίας (1857-1882)», στον τόμο Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου (επιμ.), Γυναίκες στην ιστορία των 
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Gugova και η Tsarevna Miladinova.52 Οι δασκάλες αυτές άφησαν ημερολόγια 
και απομνημονεύματα αναφορικά με τις σπουδές, τις μελέτες και τη διδασκα-
λία τους. Το δευτεροβάθμιο βουλγαρικό σχολείο για τα κορίτσια που ίδρυσε η 
Anastasia Toševa στο Eski Zagra (σημερινή Στάρα Ζαγόρα) το 1863 δείχνει την 
αλληλεπίδραση μεταξύ εθνικισμού, εκσυγχρονισμού και γυναικείας χειραφέ-
τησης.53 Η Toševa ιδρύει το σχολείο αυτό έξι μήνες μετά την ίδρυση προτεστα-
ντικής σχολής στο Eski Zagra από τους αμερικανούς προτεστάντες ιεραπόστο-
λους, Theodore Byington και τη σύζυγό του Margaret, απόφοιτη του κολλεγίου 
του Mount Holyoke. Αυτή η ιεραποστολική σχολή αποσκοπεί στην εκπαίδευση 
των κοριτσιών, στην εκπαίδευση βουλγάρων διδασκαλισσών και στην εμπλοκή 
τους στη στήριξη του σχεδίου των θρησκευτικών και εκπαιδευτικών μεταρρυθ-
μίσεων. Το σχολείο των Byingtons στο Eski Zagra ιδρύεται με βάση το αμερικα-
νικό μοντέλο και οι μαθητές και οι μαθήτριές του διδάσκονται ανάγνωση, γραφή, 
αριθμητική, γραμματική, γεωγραφία, φωνητική μουσική, κεντήματα και διδασκα-
λία της Βίβλου.54 Όπως αναφέρει η Daskalova, η Anastasia Toševa γράφει στην 
αυτοβιογραφία της, το 1911, ότι η τοπική κοινότητα την παρώθησε να ιδρύσει ένα 
βουλγαρικό σχολείο στο Eski Zagra για να αντιταχθεί στους εχθρούς της ορθο-
δοξίας και του έθνους. Στην εναρκτήρια ομιλία της, η Toševa επέμεινε ότι εάν οι 
Βούλγαροι επιθυμούσαν την πρόοδο και την ευημερία, έπρεπε να εκπαιδεύσουν 
τις κόρες τους. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 1868-1869, το σχολείο της 
Toševa έγινε το πρώτο βουλγαρικό γυναικείο σχολείο, όπου οι μαθήτριες ολο-
κλήρωσαν ένα πενταετές πρόγραμμα σπουδών. Το διάταγμα του 1869 καθιστά 
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση υποχρεωτική τόσο για τα αγόρια όσο και για τα 
κορίτσια ηλικίας έξι έως δέκα ετών, αν και η εφαρμογή της ήταν περιορισμένη. 
Το 1870 λειτουργεί για πρώτη φορά στη Βουλγαρία Διδασκαλείο για την κατάρτι-
ση των διδασκαλισσών, το οποίο κατά τη διάρκεια των επόμενων σαράντα χρό-
νων, προετοιμάζει πάνω από 700 δασκάλες.55 

Από τα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι οι εκπαιδευτικές εξελίξεις στη Βουλ-
γαρία του 19ου αιώνα επηρεάζονται έντονα –άμεσα ή έμμεσα– από ελληνικές, 
σερβικές, ρωσικές, δυτικοευρωπαϊκές (κυρίως γαλλικές) και αμερικανικές εκ-
παιδευτικές ιδέες και ιδρύματα. Ίσως η πιο σημαντική επιρροή στην εκπαίδευση, 
έως τη δεκαετία του 1840, να ήταν ελληνική, όχι μόνο όσον αφορά τους τύπους 

Βαλκανίων..., ό.π., σ. 121-131. 
52 Ε. Gospodinova-Petrova, Život i pedagogičeska dejnost na Anastasia Toševa, Stara Zagora 1996, 
σ. 37 και R. Kirkovic, Spomeni, Sofia 1927. 
53 K. Daskalova, “Nation-Building, Patriotism, and Women’s Citizenship...”, ό.π., σ. 154. 
54 B. Reeves-Ellington, “A vision of Mount Holyoke in the Ottoman Balkans: American cultural 
transfer, Bulgarian nation-building and women’s educational reform, 1858–1870”, Gender & History 
16:1 (2004), σ. 146-171 και Κ. Daskalova, “Developments in Bulgarian Education...”, ό.π., σ. 5. 
55 J. R. Ebeling, L. Garland, G. Nashat, E. R. Dursteler, “West Asia”, στο B. G. Smith (επιμ.), The 
Oxford Encyclopedia of Women in World History, Oxford University Press 2008, Brigham Young 
University (BYU) (1 November 2010), διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.oxfordreference.
com.erl.lib.byu.edu/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t248.e1144-s4>
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των σχολείων και των προγραμμάτων αλλά και τον αριθμό των (ανδρών) εκπαι-
δευτικών που εκπαιδεύονταν σε ελληνικά ιδρύματα στοιχειώδους και ανώτερης 
εκπαίδευσης (Svishtov, Kotel, Sliven, Karlovo, Samokov, Shumen, Vidin, Smyrna), 
στις ελληνικές θεολογικές σχολές στην Αθήνα και στη Χάλκη, στη Μεγάλη του 
Γένους Σχολή (στην Κωνσταντινούπολη), στο σχολείο του Θεόφιλου Καΐρη στην 
Άνδρο, στα Γυμνάσια της Αθήνας και του Βουκουρεστίου κτλ.

Στο οθωμανικό κράτος κατά την περίοδο των μεταρρύθμισεων Τανζιμάτ  
–δεύτερο μισό του 19ου αιώνα– η ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος 
κατέστησε απαραίτητη την ιδιωτική εκπαίδευση.56 Θα πρέπει να σημειώσουμε 
ότι ενώ στις μουσουλμανικές κοινότητες τα κορίτσια είχαν περιορισμένες ευκαι-
ρίες πέρα από τη στοιχειώδη εκπαίδευση,57 οι μη μουσουλμανικές κοινότητες 
της Αυτοκρατορίας ιδρύουν σχολεία για κορίτσια, στα οποία γίνονται δεκτές 
ακόμη και νεαρές μουσουλμάνες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περί-
πτωση της Ayşe Sıdıka Hanım, μιας από τις πρώτες δασκάλες του οθωμανικού 
Διδασκαλείου θηλέων, η οποία εκπαιδεύεται στο Ζάππειο Παρθεναγωγείο της 
Κωνσταντινούπολης,58 αν και η συνηθισμένη πρακτική για τις εύπορες οθωμανι-
κές οικογένειες είναι η οικοδιδασκαλία για τα κορίτσια.59 Στην προσπάθειά τους 
να σώσουν την Αυτοκρατορία από την παρακμή, οι διανοούμενοι που αποτελούν 
την ελίτ της Μεταρρύθμισης, θεωρούν απαραίτητη τη βελτίωση της κοινωνικής, 
πολιτιστικής και οικονομικής θέσης της γυναίκας, πιστεύοντας ότι η δυτικοποίη-
ση και η γενικότερη ανάπτυξη του κράτους είναι αδύνατη χωρίς αυτή. Στο πλαί-
σιο αυτό λαμβάνουν μέτρα και για τη γυναικεία εκπαίδευση.60 Τέλος, όσον αφορά 
την εκπαίδευση των οθωμανών μουσουλμάνων κοριτσιών, η εποχή των μεταρ-
ρυθμίσεων Τανζιμάτ προκάλεσε επανάσταση. Με αυτή τη μεταρρύθμιση, οι μα-
θήτριες, οι οποίες έως εκείνη τη χρονική περίοδο μπορούσαν να εκπαιδευτούν 
μόνο μέχρι την ηλικία των δέκα ετών στα οθωμανικά δημοτικά σχολεία, είχαν την 
ευκαιρία να σπουδάσουν σε ένα σχολείο που ονομάζεται İnas Rüşdiyesi [Μέση 
σχολή για τα κορίτσια], το οποίο ιδρύεται το 1859 στο Sultanahmet της Κωνστα-
ντινούπολης, παρέχοντας εκπαίδευση ισοδύναμη με τη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση των αγοριών.61 Στα σχολεία αυτά, λόγω απουσίας διδασκαλισσών, στην 

56 Ζ. Toska, “A brief look at the women’s education”, ό.π., σ. 21. 
57 Κατά μία ερμηνεία αυτό οφειλόταν σε δύο λόγους: α) στην ψυχολογία της κοινότητας: οι γονείς 
φοβούνταν την αντίδραση των γειτόνων τους, εάν ξέφευγαν από την παράδοση και β) στο ότι στα 
σχολεία αυτά δίδασκαν, λόγω έλλειψης γυναικών διδασκαλισσών, άνδρες δάσκαλοι. Βλ. C. Öztürk, 
“Teacher training schools in Istanbul. French Revolution: New Education, New Teachers (1848-
1918)”, Journal of Istanbul’s Culture and Arts 10 (2010), σ. 71-75, εδώ σ. 73. 
58 Ό.π. 
59 Z. Ýnankur, “The changing image of women in 19th century ottoman painting”, EJOS 4 (2001), σ. 
1-21, εδώ σ. 2. 
60 Ζ. Toska, “A brief look at the women’s education”, ό.π., σ. 22 και Υ. Gelisli, “Education of women 
from the Ottoman Empire to modern Turkey”, ό.π., σ. 122-123. 
61 Υ. Akyüz, “Osmanlı’da İlk Açılan Öğretment Okulları”, ό.π., σ. 64· Υ. Gelisli, “Education of women 
from the Ottoman Empire to modern Turkey”, ό.π., σ. 123 και C. Öztürk, “Teacher training schools in 
Istanbul...”, ό.π., σ. 73. 
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αρχή διδάσκουν μόνο δάσκαλοι «αμέμπτου ηθικής». Γυναίκες μουσουλμάνες και 
μη, αναλαμβάνουν μόνο μαθήματα χειροτεχνίας και ραπτικής. Οι οικογένειες, 
όμως, αντιδρούν λόγω της παρουσίας ανδρών εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να 
ιδρυθούν τα πρώτα Διδασκαλεία θηλέων.62 

4. Το «δεύτερο κύμα» στα Βαλκάνια (1870-1900)  
     και οι εθνικισμοί 
Η δεκαετία του 1870 αποτελεί ορόσημο για τους Έλληνες, καθώς και για τους 

Βούλγαρους και τους οθωμανούς. Στην Ελλάδα ξεκινά η περίοδος εμφάνισης 
νέων αστικών στρωμάτων που επιδιώκουν την αναμόρφωση της χώρας σε οικο-
νομικό, κοινωνικό, πολιτικό επίπεδο63 και αποτελεσματικό χειρισμό του εθνικού 
προβλήματος που με τη βουλγαρική Εξαρχία (1870) αποκτά άλλες διαστάσεις 
και μπαίνει σε κρίσιμη καμπή. Η περίοδος αυτή με σημαντικές επιτεύξεις και 
αποτυχίες64 θα αποτελέσει την πρώτη φάση του αστικού εκσυγχρονισμού. Στα 
εκπαιδευτικά ζητήματα επιχειρείται η αναμόρφωση, κυρίως, της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης με την κατάργηση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου (1880) και την 
εισαγωγή της ερβαρτιανής, με την ίδρυση τριών Διδασκαλείων αρρένων και τον 
καλύτερο έλεγχο της εκπαίδευσης. Αναφορικά με την εκπαίδευση των γυναικών 
ιδρύεται το 1872 ο «Σύλλογος Κυριών για τη γυναικεία εκπαίδευση». 

Σε Έκθεσή του προς τον υπουργό Παιδείας, το 1890, ο καθηγητής Παιδαγω-
γικής του Αρσακείου Αριστείδης Σπαθάκης προτείνει την ίδρυση πέντε Σχολών,65 

62 Ζ. Toska, “A brief look at the women’s education”, ό.π., σ. 23. 
63 Γ. Δερτιλής, Κοινωνικός μετασχηματισμός και στρατιωτική παρέμβαση 1880-1909, Αθήνα 
31985: εκδ. Εξάντας, σ. 69 και Σ. Μπουζάκης – Χρ. Τζήκας, Η κατάρτιση των δασκάλων-διδασκα-
λισσών..., ό.π., σ. 31.
64 K. Dalakoura, “The nationalist dimension in the upbringing and education of young Greek wom-
en in the territories of the Ottoman Empire during the 19th century”, στο N. P. Terzis (επιμ.), Education 
in the Balkans: From the Enlightenment to the founding of the nation-states, Thessaloniki 2000: 
Publishing House Kyriakidis Brothers, σ. 315-332.
65 «... Άπασαι σχεδόν αι εν τω Αρσακείω εκπαιδευόμεναι μαθήτριαι τρέπονται δυστυχώς προς 
το διδασκαλικόν επάγγελμα, και περ μη ούσαι άπασαι προς τούτο θεόθεν προωρισμέναι. Τούτο 
προέρχεται κατά την εμήν γνώμην κυρίως εκ του ότι πλήν του διδασκαλικού τμήματος (τουτέστι 
του ιδίως διδασκαλείου) ουδέν έτερον τμήμα εκπαιδευτικόν υπάρχει, ικανοποιούν και άλλας του 
βίου χρείας. Φρονώ λοιπόν ότι πρέπει α΄) Να συμπληρωθή το εν τω Αρσακείω Πρότυπον, τουτέστι 
το Δημοτικόν Σχολείον (εν ω τυγχάνουσιν αι μαθήτριαι της κοινής και ανθρωπίνης παιδεύσεως) 
προστιθεμένων εις τας εξ τάξεις ετέρων δύω ενιαυσίων τάξεων. β΄) Να σχηματισθώσι προς τω 
Προτύπω διάφοροι τμηματικαί Σχολαί συνιστάμεναι εκ δύω ενιαυσίων τάξεων, ήτοι 1) Διδασκαλείον 
(όπερ και νυν υπάρχει) προς μόρφωσιν δημοδιδασκαλισσών, περιλαμβάνον μόνον μαθήματα Ελλη-
νικά, Παιδαγωγικά και Διδακτικάς ασκήσεις. 2) Σχολή Ραπτικής, περιλαμβάνουσα μόνον μαθήματα 
εις το κόπτειν και ράπτειν αναφερόμενα. 3) Σχολή γλωσσική, περιλαμβάνουσα μόνον μαθήματα 
αναγόμενα εις την εκμάθησιν ξένων γλωσσών. 4) Σχολή Μουσικής, περιλαμβάνουσα μόνον τα προς 
γνώσιν της μουσικής, φωνητικής τε και οργανικής απαιτούμενα μαθήματα· και 5) Σχολή Ζωγραφι-
κής, περιλαμβάνουσα μαθήματα αναφερόμενα μόνον εις την καλλιγραφίαν, ιχνογραφίαν και ιδίως 
την ζωγραφικήν. Ο σχηματισμός των ειδικών τούτων σχολών θέλει συντελέσει, ώστε αι μαθήτριαι 
αι εκ του προτύπου αποφοιτώσαι, να μοιράζωνται εις τας διαφόρους σχολάς, αναλόγως της ιδιαι-
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η κάθε μία από τις οποίες θα παρέχει χωριστή ειδίκευση και θα προετοιμάζει 
κατάλληλα τις ελληνίδες δασκάλες. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί εξειδί-
κευση και θα βελτιωθεί ποιοτικά η εκπαίδευση των διδασκαλισσών. Η πρόταση, 
ωστόσο, μάλλον δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Το 1893 ο υπουργός Παιδείας Αθανάσιος Ευταξίας εκδίδει το πρώτο κρατικό 
αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των πλήρων Παρθεναγωγείων 
και των Διδασκαλείων θηλέων,66 το οποίο πρέπει να εφαρμόζουν υποχρεωτικά και 
στα ιδιωτικά Παρθεναγωγεία και Διδασκαλεία, προκειμένου οι απόφοιτές τους να 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για χορήγηση πτυχίου δασκάλας. Το 
1896 ο υπουργός Παιδείας Δημήτριος Πετρίδης αναγνωρίζει τα Παρθεναγωγεία 
της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας σε Αθήνα, Πάτρα και Κέρκυρα ως Διδασκαλεία 
θηλέων.67 Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων των Διδασκαλείων θηλέων ανα-
μορφώνεται από τον υπουργό Παιδείας Ανδρέα Παναγιωτόπουλο το 1897.68 

Στο τέλος του αιώνα, αναπτύσσεται το γυναικείο κίνημα. Σημαντικές γυ-
ναικείες προσωπικότητες αναπτύσσουν δημόσια δράση για τα δικαιώματα της 
γυναίκας, ενώ εκδίδονται και τα πρώτα γυναικεία έντυπα. Το πρώτο γυναικείο 
περιοδικό εκδίδεται το 1845 στην Κωνσταντινούπολη από την Ευφροσύνη Σα-
μαρτζίδου με τον τίτλο Κυψέλη. Θα ακολουθήσουν στον ίδιο χώρο η Ευρυδίκη το 
1871, που εκδίδεται από την Αιμιλία Κτενά-Λεοντιάδα, το Ημερολόγιον των Κυρι-
ών (1888-1889) της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου και της Χαρίκλειας Κορακίδου, 
το ξενόγλωσσο Maarifet (1898) της Θεοδοσίας [το επώνυμο δεν δηλώνεται] και η 
Βοσπορίς (1899-1906) της Κορνηλίας Πρεβεζιώτου. Στον ελλαδικό χώρο και πιο 
συγκεκριμένα στην Αθήνα εκδίδονται: Η Θάλεια το 1867 από την Πηνελόπη Λα-

τέρας αυτών κλίσεως προς τούτο ή εκείνο της μαθήσεως το είδος. Αι μεταβαίνουσαι προς ταύτην 
ή εκείνην την ειδικήν σχολήν πρέπει προηγουμένως να επιδείξωσι πασιφανή της ιδιαιτέρας αυτών 
κλίσεως τεκμήρια, λαμβάνουσαι εν τω εν ω ευδοκιμούσι μαθήματι βαθμούς ουχί κατωτέρους του 
πάνυ καλώς, αι δε μεταβαίνουσαι εις το Διδασκαλείον, το προπαρασκευάζον δημοδιδασκαλίσσας, 
πρέπει ου μόνον να έχωσι βαθμούς ουχί κατωτέρους του πάνυ καλώς εν τοις Ελληνικοίς, αλλά και 
σωματικήν ευεξίαν, οίαν απαιτεί η επιτυχής εξάσκησις του διδασκαλικού επαγγέλματος. Ούτω, κύ-
ριε Υπουργέ, φρονώ, ότι θέλομεν έχει το εξής κέρδος, ήτοι 1) δημοδιδασκαλίσσας ολιγωτέρας μεν 
κατ’ αριθμόν, καλλιτέρας δε κατά ποιότητα· 2) Ελληνίδας διδασκαλίσσας ουχί δε αλλοφύλους, διά 
την διδασκαλίαν των τεχνικών μαθημάτων και των ξένων γλωσσών. Πρέπει λοιπόν να ανοιχθώσι 
και άλλαι πύλαι εκπαιδεύσεως διά τα εκπαιδευόμενα κοράσια, άλλως δεν δυνάμεθα κατ’ εμέ να 
έχωμεν διδασκαλίσσας, οίας επιθυμούμεν, όσον και αν βελτιώσωμεν το επικρατούν εκπαιδευτικόν 
σύστημα και μεριμνήσωμεν περί ευρέσεως καλλιτέρων διδασκάλων...». Βλ. «Το Αρσάκειον κατά τον 
Ιούλιον του 1890», στο Παράρτημα των Εκπαιδευτικών Νομοσχεδίων, Αθήνα χ.χ.: χ.ε., σ. 185. 
66 Βλ. Τεκμήρια 76 και 77 στον τόμο Σ. Μπουζάκης – Χρ. Τζήκας, Η κατάρτιση των δασκάλων-δι-
δασκαλισσών και νηπιαγωγών στην Ελλάδα, Τόμος Α΄: Η περίοδος των Διδασκαλείων, 1834-1933, 
Αθήνα 2002: Gutenberg, σ. 275-288. 
67 «... Άρθρον 1: Μέχρις ου ιδρυθώσιν υπό του Κράτους διδασκαλεία θηλέων προς μόρφωσιν 
και εξέτασιν διδασκαλισσών, αναγνωρίζονται ως τοιαύτα τα υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 
συντηρούμενα εν Αθήναις δύο παρθεναγωγεία το τε εσωτερικόν και το εξωτερικόν, ως και τα εν 
Κερκύρα και Πάτραις τούτοις ισοβάθμια, τάσσονται δε υπό την επιθεώρησιν του Γενικού Επιθεω-
ρητού…». Βλ. Τεκμήριο 86 στον τόμο Σ. Μπουζάκης – Χρ. Τζήκας, Η κατάρτιση των δασκάλων-δι-
δασκαλισσών..., ό.π., σ. 301-302. 
68 Βλ. Τεκμήριο 92 ό.π., σ. 305-307. 
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ζαρίδου, η Εφημερίς των Κυριών το 1887 από την Καλλιρρόη Παρρέν, η Οικογέ-
νεια το 1897 από την Άννα Σερουΐου και η Πλειάς το 1899 του Συλλόγου Κυριών 
«Εργάνη Αθηνά».69 Οι γυναίκες, όμως, γράφουν και σε περιοδικά που εκδίδουν 
άνδρες εκδότες και ζητούν συνεργασίες και των δύο φύλων, όπως η Αθηναΐς 
(Αθήνα, 1876-1882) και ο Ανθών (Αθήνα, 1877), αλλά και σε έντυπα, τα οποία 
χωρίς να θέτουν ως στόχο την πρόσκληση γυναικείων συνεργασιών, δεν τις απο-
κλείουν, όπως τα αθηναϊκά έντυπα Πανδώρα (1848-1872), Ευτέρπη (1847-1855), 
Εφημερίς των Σχολείων (1850-1872), Εστία (1876-1894), Αττικόν Ημερολόγιον 
(1867-1896), Παρνασσός (1877-1895) ή τα κωνσταντινουπολίτικα περιοδικά 
Επτάλοφος και Επτάλοφος Νέα (1865-1870 [;]), Κασταλία (1861-1862), Φιλο-
λογική Ηχώ (1893-1897) και τα περιοδικά της Σμύρνης Η Σμύρνη (1870-1872), 
Όμηρος (1873-1878) κ.ά.70 

Οι δασκάλες θα καταξιωθούν την περίοδο αυτή μέσα από τον αγώνα για τη 
διάδοση της εκπαίδευσης και, επομένως, της διατήρησης της εθνικής συνείδη-
σης των κατοίκων, να διδάξουν σε περιοχές του υπόδουλου ελληνισμού που πα-
ρατηρούνται εθνικοί ανταγωνισμοί, κυρίως, με τους Βούλγαρους και τους Αλβα-
νούς. Οι μετακινήσεις διδασκαλισσών στις βαλκανικές περιοχές με όλους τους 
κινδύνους που συνεπάγονται για γυναίκες και Ελληνίδες, δίνουν, παράλληλα, μια 
αίσθηση ελευθερίας αλλά και καταξίωσης του ρόλου τους, καθιστώντας τες «τον 
βαλκάνιο πραματευτή της γνώσης».71 

Στη Βουλγαρία, η ολοκλήρωση του βουλγαρικού εθνικισμού, η Εξαρχία (1870) 
και η οργάνωση του Βουλγαρικού κράτους (1878) θα σημάνουν εξελίξεις στα εκ-
παιδευτικά ζητήματα, και, συνεκδοχικά, στην εκπαίδευση των κοριτσιών. Το 1879-
1880 ιδρύονται Παρθεναγωγεία στη Sofia και στο Tarnovo, τα οποία το 1882 μετο-
νομάζονται σε Διδασκαλεία. Το 1881 ιδρύονται Παρθεναγωγεία στη Φιλιππούπολη 
και στη Stara Zagora. Το 1888-1889 όλα τα Παρθεναγωγεία γίνονται εξατάξια, 
περιλαμβάνουν, δηλαδή, στο πρόγραμμά τους τη διδασκαλία της Παιδαγωγικής 
και της Ψυχολογίας. Μετά τα παραδείγματα της Δυτικής Ευρώπης, το βουλγαρικό 
κράτος «αντιγράφει» ορισμένα στοιχεία των σχολικών συστημάτων της Γαλλίας, 

69 Για τις γυναικείες περιοδικές εκδόσεις, βλ. ενδεικτικά Σ. Ντενίση, Ανιχνεύοντας την «αόρατη 
γραφή»: Γυναίκες και γραφή στα χρόνια του ελληνικού Διαφωτισμού-Ρομαντισμού, Αθήνα 2014: 
Νεφέλη· Κ. Δαλακούρα, «Λόγοι για την εκπαίδευση στα ελληνικά γυναικεία περιοδικά του οθωμανι-
κού χώρου (19ος αι.-1906): Η γυναικεία λαϊκή εκπαίδευση», Μνήμων 31 (2010), σ. 115-150· Ε. Ριζάκη, 
Οι «γράφουσες» Ελληνίδες: Σημειώσεις για τη γυναικεία λογιοσύνη του 19ου αιώνα, Αθήνα 2007: 
Κατάρτι, σ. 55-81· Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Η μέση εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα, ό.π., 
σ. 307-313. 
70 Κ. Δαλακούρα – Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Η εκπαίδευση των γυναικών – Οι γυναίκες στην εκ-
παίδευση: Κοινωνικοί, ιδεολογικοί, εκπαιδευτικοί μετασχηματισμοί και η γυναικεία παρέμβαση (18ος 
– 20ός αιώνας), Αθήνα 2015: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, σ. 
261-278. 
71 Ελ. Βαρίκα, Η εξέγερση των κυριών..., ό.π., σ. 234-244 και Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, «“Βαλκάνιος 
πραματευτής της γνώσης”: Οδοιπορικά εκπαιδευτικών κατά τον τελευταίο αιώνα της οθωμανικής 
κυριαρχίας, δείγμα του “οργώντος ελληνισμού” στο βαλκανικό χώρο», στον τόμο της ίδιας, Θεσσα-
λονίκης Εκπαιδευτικά 19ος και 20ός αιώνας, Θεσσαλονίκη 2006: Κ.Ι.Θ., σ. 211-232. 
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του Βελγίου, της Σουηδίας, της Ρωσίας, της Αυστρίας και της Γερμανίας, επιχει-
ρώντας, παράλληλα, να τα προσαρμόσει στη βουλγαρική παράδοση.72 Σταδιακά, 
και παρόλες τις ανακατατάξεις που γίνονται, το πρόγραμμα των Διδασκαλείων αρ-
ρένων και θηλέων εξισώνεται το 1905.73 Τα παιδαγωγικά περιοδικά συμβάλλουν, 
επίσης, στο «ταξίδεμα των ιδεών», διαχέοντας την ιστορία διαφόρων εκπαιδευτι-
κών προσωπικοτήτων και εκπαιδευτικών ιδεών –από τα κλασικά κείμενα των J. Α. 
Comenius, J. Locke, J. J. Rousseau, J. Η. Pestalozzi, Fr. Fröbel, H. Spencer και J. Fr. 
Herbart, περνάμε στα νέα παιδαγωγικά κείμενα της Ellen Key.74 

Την ίδια εποχή, 1870, ιδρύεται στην Κωνσταντινούπολη το πρώτο Διδασκα-
λείο θηλέων (Dârülmuallimât).75 Ο υπουργός Παιδείας Σαφέτ Πασά, τονίζει στην 
ομιλία του την έλλειψη εκπαιδευτικής ανάπτυξης των Οθωμανών και τη σημασία 
που αποδίδει το Ισλάμ στην εκπαίδευση των γυναικών.76 Στο Διδασκαλείο αυτό, 
διετούς φοίτησης, εισάγονται απόφοιτες του Γυμνασίου θηλέων (İnas Rüştiyesi). 
Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο κίνημα για την 
εκπαίδευση των κοριτσιών σε όλη τη χώρα. Αυτό το σχολείο θέτει τα θεμέλια για 
την άνοδο των πρώτων γυναικών παιδαγωγών, διευθυντριών και οραματιστριών 
της Τουρκίας και συμβάλλει στη γέννηση της σύγχρονης Τουρκίας.77 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό ρόλο στην καθιέρωση και βελτίωση της 
διδακτικής μεθοδολογίας διαδραματίζει η Ayşe Sıdıka Hanım, η οποία το 1897 
εκδίδει βιβλίο με τίτλο Μεθοδολογία Εκπαίδευσης και Μαθήματα Αγωγής, το 
οποίο αποτελεί το πρώτο βιβλίο Παιδαγωγικής στην Τουρκία.78 

Η πρώτη οθωμανική γυναικεία οργάνωση ιδρύεται το 1876 από τη σύζυγο ενός 
κυβερνητικού αξιωματούχου, με στόχο την ενίσχυση τραυματιών στρατιωτών. Άλλες 
οργανώσεις με παρόμοιους φιλανθρωπικούς στόχους ιδρύονται τα επόμενα χρόνια. 
Μόνο μετά το 1908 αρχίζουν να εμφανίζονται οργανώσεις που ασχολούνται περισ-
σότερο με πολιτικά ζητήματα, όπως είναι τα πολιτικά δικαιώματα των γυναικών. 

Στα τέλη του 19ου αιώνα, όλο και περισσότεροι διανοούμενοι αρχίζουν να προ-
βληματίζονται αναφορικά με τη θέση των γυναικών στην οθωμανική κοινωνία. 
Καθώς μικροί, αλλά συνεχώς αυξανόμενοι αριθμοί γυναικών, λαμβάνουν εκπαί-

72 K. Daskalova, “Nation-building, patriotism, and women’s citizenship...”, ό.π., σ. 156-157.
73 Ο. Obreškov, Τ. Cingilev, Ν. Čakărov, Iv. Veličkov, Iv. Grigorov, Padgotovka na učitelski kadri u nas 
v minaloto (ot Văzraždaneto do 9 IX. 1944g.), Sofia 1967, σ. 100, 105, 123. 
74 K. Daskalova, “Nation-building, patriotism, and women’s citizenship...”, ό.π., σ. 157. 
75 Υ. Gelisli, “Education of women from the Ottoman Empire to modern Turkey”, ό.π., σ. 126 και 
D. Peker – O. Taskin, “The Enlightenment Tradition and Science Education in Turkey”, στο M. R. 
Matthews (επιμ.), History, Philosophy, and Science Teaching, Switzerland 2018: Springer, σ. 67-97.
76 Y. Gelisli, “Education of women from the Ottoman Empire to modern Turkey”, South-East Europe 
Review 4 (2004), σ. 121-136, εδώ σ. 126.
77 C. Öztürk, “Teacher training schools in Istanbul. French Revolution: New Education, New Teach-
ers (1848-1918)”, ό.π., σ. 73-74. 
78 Υ. Akyüz, “Osmanlı’da İlk Açılan Öğretment Okulları”, Toplumsal Tarih 105 (2002), σ. 62-66, εδώ 
σ. 65 και Κ. Τσεβίκ-Μπαϊβερτιάν, «Η Αϊσέ Σιντικά, μια τουρκάλα Ζαππίδα, στις επάλξεις της εκ-
παίδευσης των θηλέων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στην Κωνσταντινούπολη», στον τόμο Σ. 
Ζιώγου-Καραστεργίου (επιμ.), Γυναίκες στην ιστορία των Βαλκανίων..., ό.π., σ. 105-112. 
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δευση, αρχίζουν να εμφανίζονται ποικίλες δημοσιεύσεις που απευθύνονται ειδικά 
σε αυτές.79 Το 1875 εκδίδεται στην Κωνσταντινούπολη το περιοδικό Vakit yahut 
Murrebi-i Muhhaderat [Χρόνος ή η εκπαίδευση των μουσουλμάνων γυναικών], το 
1876 εκδίδεται στη Θεσσαλονίκη το περιοδικό Ayine [Καθρέφτης], το 1880 στην 
Κωνσταντινούπολη εκδίδεται το περιοδικό Aile [Οικογένεια] και το 1883 εκδίδε-
ται το περιοδικό Insaniyet [Ανθρωπισμός]. Αν και οι εκδόσεις αυτές είναι σπάνια 
ριζοσπαστικές, εστιάζοντας σε ζητήματα που σχετίζονται με την οικογένεια, τη 
θρησκεία, τη λαϊκή τέχνη και τις σημαντικές γυναίκες, μουσουλμάνες και μη μου-
σουλμάνες, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ιστορία των γυναικών. Η 
πρώτη δημοσιευμένη υπεράσπιση των δικαιωμάτων των οθωμανών γυναικών, το 
Nisvan-i Islam [Γυναίκες του Ισλάμ] της Fatma Aliye (1862-1936), κόρης του μεγι-
στάνα και ιστορικού Ahmed Cevdet Pasa (1822-1895), κυκλοφορεί το 1891. 

Θα πρέπει, ωστόσο, να επισημάνουμε στο σημείο αυτό την ίδρυση και λει-
τουργία, από το 1875, στην Κωνσταντινούπολη, του Ζαππείου Ανώτατου Ελλη-
νικού Παρθεναγωγείου.80 Πρόκειται για το επιφανέστερο και με τη μεγαλύτερη 
φήμη αλλά και το υψηλότερο εκπαιδευτικό status ελληνικό εκπαιδευτήριο θη-
λέων σε όλη την έκταση της οθωμανικής επικράτειας. Η φήμη του και η αποδοχή 
του ως τέτοιου απορρέουν από τον πλουραλισμό των εκπαιδευτικών του κατευ-
θύνσεων, το ευρύ περιεχόμενο των σπουδών που παρέχει, την ιδιαίτερη μέριμνα 
που επιδεικνύει για τη διδακτική των μαθημάτων και τη σκόπιμη και μελετημένη, 
κατά διαστήματα, αναδιάρθρωσή του με βάση τα δεδομένα από τις παιδαγωγι-
κές ανά τον δυτικό κόσμο εφαρμογές και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.81 
Η πρωτοβουλία της ίδρυσής του ανήκει στον Σύλλογο υπέρ της Γυναικείας Παι-
δεύσεως. Στο Διδασκαλείο διδάσκονται μαθήματα παιδαγωγικής, ιστορίας της 
παιδαγωγικής, διδακτικής και παιδαγωγικές ασκήσεις. Η φοίτηση μετά το 1885 
είναι διετής.82 

Επιλογικά: Παράλληλοι δρόμοι και αλληλεπιδράσεις 
Επιχειρώντας κανείς μία συγκριτική θεώρηση αναφορικά με την εκπαίδευση 

των διδασκαλισσών κατά τον 19ο αιώνα στα Βαλκάνια μπορεί, με βάση την έως 
τώρα έρευνα και με σχετική ακρίβεια, να καταλήξει στα εξής: 

α) Στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία και στις μουσουλμανικές κοινότητες της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας παρατηρείται παράλληλη πορεία από την 
εμφάνιση του επαγγέλματος της δασκάλας έως την πλήρη κοινωνική 

79 Βλ. επίσης Z. Toska, “From Ottoman feminism to Turkish feminism: Women’s journals and poli-
tics of publication», στον τόμο Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου (επιμ.), Γυναίκες στην ιστορία των Βαλκα-
νίων..., ό.π., σ. 113-120. 
80 Βλ. επίσης E. Kanner, “Education, embourgeoisement and women teachers in the 19th century 
Balkans: Teachers in the Zappeion Girls’ School in Istanbul during its first years”, στον τόμο Σ. Ζιώ-
γου-Καραστεργίου (επιμ.), Γυναίκες στην ιστορία των Βαλκανίων..., ό.π., σ. 45-54. 
81 Κ. Δαλακούρα, Η εκπαίδευση των γυναικών στις ελληνικές κοινότητες..., ό.π., σ. 103. 
82 Ό.π., σ. 107-111. 
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αποδοχή της. Η εμφάνιση σχετίζεται με τη διαμόρφωση της εθνικής συ-
νείδησης και η ισόνομη και ισότιμη κοινωνική αποδοχή της με τη διαμόρ-
φωση δυτικού τύπου αστικοποιημένων σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό 
κοινωνιών. Στην πορεία αυτή παρατηρούνται ανάμεσα στις χώρες χρονι-
κές αποκλίσεις. Οι δασκάλες εμφανίζονται αρχικά στους ελληνόφωνους 
πληθυσμούς που είναι οι πρώτοι που απέκτησαν εθνική συνείδηση και 
δυτικότροπη αστική τάξη. 

β) Το επάγγελμα της δασκάλας είναι το πρώτο γυναικείο επάγγελμα που 
ασκείται σε δημόσιο χώρο και αποκτά αξιώσεις κοινωνικής αναγνώρισης. 
Στη Βουλγαρία διδάσκουν 400 δασκάλες από συνολικά 4.378 εκπαιδευτι-
κούς πριν από το 187883 ενώ στην Ελλάδα κατά την πρώτη πεντηκονταετία 
λειτουργίας της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (1836-1886) δίπλωμα δασκά-
λας αποκτούν 2.004 μαθήτριες.84 

γ) Οι συζητήσεις για την εκπαίδευση των διδασκαλισσών τον 19ο αιώνα 
είναι μέρος μιας ευρύτερης εθνικιστικής ιδεολογίας με στόχο την προώ-
θηση του εκσυγχρονισμού. Η εκπαίδευση αποκτά έναν εθνικό-πατριωτικό 
στόχο, καθώς οι γυναίκες πρέπει να κινητοποιήσουν τους εθνικούς στό-
χους και να αυξήσουν τους μελλοντικούς πολίτες του έθνους.85 Η ρητορι-
κή του 19ου αιώνα αναφέρεται στις γυναίκες ως εθνικούς θησαυρούς, ως 
«μητέρες του έθνους».

δ) Στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης των κοριτσιών στις βαλκανικές χώ-
ρες και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης των διδασκαλισσών 
πρέπει να επισημάνουμε τον ρόλο των καθολικών και προτεσταντών 
μοναχών και ιεραποστόλων. Από τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, 
δυτικά ιεραποστολικά εκπαιδευτικά ιδρύματα απευθύνονται στην ελλη-
νίδα μαθήτρια και προετοιμάζουν την ελληνίδα δασκάλα (σημαντικότερη 
η Σχολή Hill). Στη Βουλγαρία μετά από τον Κριμαϊκό Πόλεμο (1853-1856) 
λειτουργούν 29 καθολικά και αρκετά προτεσταντικά ημερήσια σχολεία.86 
Ένας αμερικανός παρατηρητής εκτιμά το 1908 ότι σε ολόκληρη την Οθω-
μανική Αυτοκρατορία οι προτεσταντικές ιεραποστολές λειτουργούσαν 527 
σχολεία με 23.572 μαθητές και μαθήτριες και 45 Διδασκαλεία με 3.004 
μαθητές και μαθήτριες.87 

83 K. Daskalova, “Nation-building, patriotism, and women’s citizenship: Bulgaria in Southeastern 
Europe”, ό.π., σ. 155. 
84 Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Η μέση εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα..., ό.π., σ. 168. 
85 K. Daskalova, “Nation-building, patriotism, and women’s citizenship: Bulgaria in Southeastern 
Europe”, ό.π., σ. 153.
86 Ό.π., 154.
87 Α. Kazamias, Education and the quest for modernity in Turkey, ό.π., σ. 95. 
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ε) Την περίοδο αυτή κατά την οποία διαμορφώνονται τα κοσμικά-εθνικά 
εκπαιδευτικά συστήματα και μειώνεται ο ρόλος των εκκλησιαστικών και 
μοναστηριακών σχολείων, οι αλληλεπιδράσεις και οι «αντιγραφές» είναι 
πιο διακριτές: 

1)  στον τρόπο οργάνωσης (π.χ. σχολεία θηλέων ιδρύονται και στις 
τρεις χώρες περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα με τη μορφή αρχικά 
Παρθεναγωγείων). Στο τέλος του 19ου αιώνα ιδρύονται τα πρώτα 
Γυμνάσια θηλέων σε Βουλγαρία και Τουρκία. Στην Ελλάδα Γυμνά-
σια θηλέων ιδρύονται επίσημα με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1929. 

2)  στο περιεχόμενο των σπουδών 
3)  στις παιδαγωγικές αντιλήψεις (π.χ. στη Βουλγαρία ο Najden 

Joanovic μεταφράζει έργα του Δημητρίου Δάρβαρι, ο Antonij 
Nikopit μεταφράζει έργα του Κωνσταντίνου Βαρδαλάχου και ο 
Νεόφυτος Ρίλσκι χρησιμοποιεί στην Παιδαγωγική το έργο του Ιω-
άννη Κοκκώνη για την αλληλοδιδακτική μέθοδο.88 Στην Τουρκία το 
1897 η Ayse Sidika Hanim, απόφοιτη του Ζαππείου Παρθεναγω-
γείου Κωνσταντινουπόλεως γράφει το πρώτο βιβλίο Παιδαγωγι-
κής επιστήμης). 

στ) Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, ιδρύονται οι πρώτοι γυναικείοι 
σύλλογοι (το 1866 στη Βουλγαρία ο σύλλογος «Μητρική αγάπη», ο οποίος 
ιδρύει Κυριακά Σχολεία, το 1872 στην Ελλάδα ο «Σύλλογος Γυναικών υπέρ 
της γυναικείας παιδεύσεως»). 
ζ) Την ίδια περίοδο κυκλοφόρησαν τα πρώτα γυναικεία περιοδικά το 
1867 στην Ελλάδα (η Θάλεια ήταν η πρώτη στην Αθήνα και στη συνέχεια 
–από το 1887– η Εφημερίς των Κυριών), το 1869 στην Τουρκία (Terraki-i 
Muhadderat / Η πρόοδος των μουσουλμάνων γυναικών) και το 1871 στη 
Βουλγαρία. 
η) Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί βιώνουν μια σειρά από εντάσεις και ενστά-
σεις στο επάγγελμά τους και στην προσωπική τους ζωή με διαφορετι-
κούς τρόπους.89 Το γεγονός αυτό επηρεάζει τόσο τις συνθήκες κάτω από 
τις οποίες εργάζονται όσο και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τις 
διάφορες εκφάνσεις της ζωής τους. Οι γυναίκες δασκάλες, για παράδειγ-

88 Στη Βιβλιοθήκη της Μονής Ρίλα βρίσκουμε 524 ελληνικά παιδαγωγικά βιβλία που έχουν εκ-
δοθεί τον 19ο αιώνα. Μεταξύ αυτών το έργο του Κ. Ξανθόπουλου, Περί παιδαγωγικής διδασκαλίας 
(1854). Βλ. αναλυτικότερα, Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου (επιμ.), Ελληνικά βιβλία και μεταφράσεις «θύ-
ραθεν παιδείας» στη Βιβλιοθήκη της Μονής Ρίλας: Πνευματικές σχέσεις Ελλήνων και Βουλγάρων 
κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, Θεσσαλονίκη 2006: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη. 
89 A. Oram, Women teachers and feminist politics 1900-1939, Manchester & New York 1996: Man-
chester University Press, σ. 7 και Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Διερευνώντας το φύλο..., ό.π.
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μα, λαμβάνουν την περίοδο αυτή περίπου κατά 10% χαμηλότερο μισθό 
από τους άνδρες συναδέλφους τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλ-
γαρία, ενώ και στις δύο χώρες απαγορεύεται στις δασκάλες να είναι έγγα-
μες.90 Ειδικότερα, η χαμηλή αμοιβή τους σε σύγκριση με την αντίστοιχη των 
ανδρών συνιστά έναν από τους βασικότερους παράγοντες που συμβάλλει 
στην κινητοποίησή τους. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι γυναίκες 
εκπαιδευτικοί, ως γυναίκες επαγγελματίες που εργάζονται, κινητοποιούν 
τη φιλοσοφία και τη ρητορική των «ίσων δικαιωμάτων» διεθνώς.91 

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι στη μακρόχρονη περίοδο της οθωμα-
νικής κυριαρχίας οι βαλκανικοί λαοί ανέπτυξαν σχέσεις πνευματικές και άσκη-
σαν αλληλεπιδράσεις που σφράγισαν τους πολιτισμούς τους,92 ενώ, παράλληλα, 
έδωσαν έμφαση στην εκπαίδευση ως μέρος της ανοικοδόμησης και του εκσυγ-
χρονισμού (εξευρωπαϊσμού, εκδυτικισμού) τόσο πριν όσο και μετά την ίδρυση 
των εθνικών κρατών. Με έμφυλους περιορισμούς, η έμφαση αυτή επεκτείνεται 
στις γυναίκες και στις δασκάλες. 

Κλείνοντας, όμως, κρίνουμε σκόπιμο να επανέλθουμε στον μύθο του Προ-
κρούστη και να επανασυνδεθούμε με την (εκπαιδευτική) πραγματικότητα: Τι μάς 
διδάσκει άραγε ο μύθος; Ποιους συμβολισμούς ενέχει για την εκπαίδευση των 
διδασκαλισσών κατά τον 19ο αιώνα; Κάτω από την άγρια και πρωτόγονη χρησι-
μοποίηση των ανθρώπων από τον ληστή, την «οικογεωγραφία της οργής» κατά 
τον Δημήτρη Κωστόπουλο,93 κρύβεται η επιβεβλημένη ισότητα, το πανομοιότυ-
πο και όχι η πρωτοτυπία. Ο Προκρούστης δεν ήξερε, τότε, ότι το επινοημένο 
του μαρτύριο θα μπορούσε να αποτελέσει τη ρίζα της μεταγενέστερης εξίσωσης 
των ανθρώπων και του επιβεβλημένου στερεότυπου σχήματος. Το υποκειμενικό 
μέγεθος του κρεβατιού που χρησιμοποιούσε ο Προκρούστης, συμβολίζει την αυ-
θαιρεσία του κάθε δυνάστη ή κυβερνήτη, ενώ το τέντωμα ή το κομμάτιασμα, για 
να επιτευχθεί το ίδιο καλούπι, υπονοεί τον θάνατο κάθε διαφορετικότητας και 
πρωτοτυπίας. Τοποθετήθηκε στην προκρούστεια κλίνη η εκπαίδευση των γυ-
ναικών εκπαιδευτικών στα Βαλκάνια του 19ου αιώνα και θυσιάστηκε στον βωμό 
της ομοιογένειας και του εθνικού ανταγωνισμού η εκπαίδευση της δασκάλας; 
Η παρούσα εργασία, ελπίζουμε, σε ένα πρώτο επίπεδο, να συμβάλει στην ανά-

90 K. Daskalova, “Nation-building, patriotism, and women’s citizenship: Bulgaria in Southeastern 
Europe”, ό.π., σ. 157 και Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Διερευνώντας το φύλο..., ό.π. 
91 A. Oram, “‘Men must be educated and women must do it’: The National Federation (later Union) 
of Women Teachers and contemporary feminism 1910–30”, Gender and Education 19:6 (2007), σ. 
663-667, εδώ σ. 664-667. 
92 Βλ. σχετικές αναλύσεις από ειδικούς όλων των βαλκανικών χωρών στα Πρακτικά των Συνεδρί-
ων: Οι πνευματικές σχέσεις του Ελληνισμού με τους Βαλκανικούς λαούς (18ος-20ός αι.), Α΄ Διαβαλκα-
νικό Συνέδριο, Κομοτηνή 1999: Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής και Οι πνευματικές 
σχέσεις του Ελληνισμού με τους Βαλκανικούς λαούς (18ος-20ός αι.), Β΄ Διαβαλκανικό Συνέδριο, Κο-
μοτηνή 2002: Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής. 
93 Δ. Κωστόπουλος, Βαλκάνια: Η οικογεωγραφία της οργής, Αθήνα 1993: Στοχαστής. 
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πτυξη και εδραίωση του επιστημονικού διαλόγου στους χώρους έρευνας των 
βαλκανικών χωρών και να διευρύνει τις μελλοντικές προοπτικές συνεργασίας 
και ανταλλαγής απόψεων στο πλαίσιο της αναγνώρισης και της αποδοχής της 
διαφορετικότητάς μας στον χώρο των Βαλκανίων.94 

94 Σημαντικός προς την κατεύθυνση αυτή ήταν ο διάλογος που είχε αναπτυχθεί μεταξύ των μελών 
της Βαλκανικής Εταιρείας Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, η οποία, όμως, τα τελευταία χρόνια δεν 
λειτουργεί. Στο πλαίσιο της Εταιρείας αυτής διοργανώθηκαν δέκα τρία Συνέδρια και εκδόθηκαν 
αντίστοιχοι τόμοι, που συμβάλλουν στη νηφάλια επιστημονική συζήτηση. Δύο από τα Συνέδρια 
της Β.Ε.Π.Ε. ήταν αφιερωμένα στην εκπαίδευση γενικότερα και στην εκπαίδευση των εκπαιδευ-
τικών ειδικότερα. Βλ. N. P. Terzis (επιμ.), Education in the Balkans: From the Enlightenment to the 
Founding of the Nation-States, Thessaloniki 2000: Publishing House Kyriakidis Brothers s.a. και N. 
P. Terzis (επιμ.), Teacher Education in the Balkan Countries, Thessaloniki 2001: Publishing House 
Kyriakidis Brothers s.a. 



Εθνικές ταυτότητες στον Μακεδονικό Αγώνα και  
τους Βαλκανικούς Πολέμους στα σχολικά  

Νεοελληνικά Αναγνώσματα του Μεσοπολέμου 

Ευσταθία Παρασκευά
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια 

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

A B S T R A C T 
In the Balkans, the creation of nation-states is marked by historical events 
of national importance. The history of every nation must reproduce these 
events, even with their assignment in the field of Literature, to constitute 
national consciousness. The Neo-Hellenic School Readings of the Interwar 
period, building on the goals of the Greek nation-state and the pursuit of 
national integration, with an ethnocentric orientation, anchor texts in this 
direction, namely the formation of a national identity of the “national self”. 
In the beginning of the 20th century, Macedonia was the scene of conflicts 
and claims between Greeks, Turks and Bulgarians. This controversy is re-
flected in the discourse of school readings, resulting in the consciousness 
of Greek students to cultivate a latent dislike for the “national other” and 
at the same time an admiration for the “national self”, elements that are 
embedded in their national identity.

Εισαγωγή
Στην εισήγησή μας διερευνούμε τον εθνοποιητικό ρόλο του σχολικού βιβλί-

ου, με την παράλληλη ανίχνευση των στοιχείων που συνθέτουν την εθνική εικό-
να Ελλήνων, Τούρκων και Βουλγάρων μέσα σε κείμενα με θέμα τον Μακεδονικό 
Αγώνα και τους Βαλκανικούς Πολέμους, τα οποία διδάχθηκαν στο μάθημα Νεο-
ελληνικά Αναγνώσματα τον Μεσοπόλεμο (1920-1940).

Επιλέχθηκε η περίοδος του Μεσοπολέμου να οριοθετήσει χρονικά την έρευ-
νά μας, καθώς ιστορικά αποτελεί μια διακριτή περίοδο ανάμεσα στους δύο Πα-
γκοσμίους Πολέμους, στους οποίους έλαβε μέρος η Ελλάδα. Η συμμετοχή της 
στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κατευθύνθηκε από εθνικές διεκδικήσεις που υπέβα-
λε η Μεγάλη Ιδέα, η οποία διαψεύδεται με την ήττα στο Μικρασιατικό Πόλεμο. Οι 
επιβιώσεις αυτού του εθνικού οράματος διερευνώνται στα κείμενα της μελέτης 
μας, μέχρι την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στον οποίο η εδραίωση της 
εθνικής συνείδησης καλείται να επιβεβαιωθεί. Παράλληλα, οι ιστορικές εποχές 
του Μακεδονικού Αγώνα και των Βαλκανικών Πολέμων αποτελούν το πεδίο της 
έρευνάς μας, διότι στη διάρκεια αυτών εκδηλώθηκαν έντονοι εθνικοί ανταγωνι-
σμοί μεταξύ των Βαλκανικών λαών, ανταγωνισμοί που καθόρισαν τα εθνικά τους 
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σύνορα και τις εθνικές τους ταυτότητες και αποτυπώθηκαν σε κείμενα όχι μόνο 
ιστορικά αλλά και λογοτεχνικά.

Επιλέξαμε το μάθημα των Νεοελληνικών Αναγνωσμάτων για την έρευνά μας, 
καθώς επικρατεί η άποψη πως η εθνική ταυτότητα διαμορφώνεται στην εκπαί-
δευση μέσα από το μάθημα της Ιστορίας κυρίως και δευτερευόντως μέσα από 
άλλα μαθήματα. Με αυτό ως δεδομένο, διερωτηθήκαμε με ποιους τρόπους το 
μάθημα των Νεοελληνικών Αναγνωσμάτων συμβάλλει στη διαμόρφωση αυτή.

Η επεξεργασία του υλικού έχει ως στόχο να συλλεγούν αντιπροσωπευτικά 
αποσπάσματα των κειμένων, τα οποία παρουσιάζουν εύγλωττα πώς οι Έλληνες 
ήθελαν να παρουσιάζουν τον «εθνικό εαυτό» τους και πώς έβλεπαν τον «εθνικό 
άλλο», Τούρκους και Βούλγαρους, στην ιστορική εποχή των εθνικών ανταγωνι-
σμών, δηλαδή του Μακεδονικού Αγώνα και των Βαλκανικών Πολέμων.

Θεωρητικό πλαίσιο – Εθνική ταυτότητα
Στα σύγχρονα κράτη, ο κεντρικά σχεδιασμένος σχολικός μηχανισμός στο-

χεύει στη μετάδοση γνώσεων και στην καλλιέργεια της εθνικής ταυτότητας, με 
τα μαθήματα της ιστορίας, της γλώσσας και της γεωγραφίας, εξασφαλίζοντας 
την εθνική διαπαιδαγώγηση και υπηρετώντας τον στόχο του έθνους-κράτους. 
Οι εθνικές ιστοριογραφίες δίνουν έμφαση στη συνέχεια της ιστορίας και του 
πολιτισμού της εθνικής ομάδας, στις αντιστάσεις της απέναντι στις εξωτερικές 
επιβουλές, στην ομοιογένειά της. Στο σχολείο, η ιστορία καλείται να διδάξει τα 
κατορθώματα των προγόνων και να σφυρηλατήσει την εθνική υπερηφάνεια και 
ενότητα, ενώ η γλώσσα και η γεωγραφία επιβεβαιώνουν την εθνική συνέχεια στο 
χώρο και το χρόνο.1

Η κοινή καταγωγή, η κοινή γλώσσα και θρησκεία και οι κοινές παραδόσεις, 
μύθοι, ιστορικές μνήμες κλήθηκαν να εδραιώσουν την εθνική ταυτότητα, με 
βασική συνιστώσα στην συγκρότηση και θεμελίωση αυτής το ενιαίο κρατικό 
εκπαιδευτικό σύστημα. Τα στοιχεία αυτά, ουσιαστικά πολιτισμικά, προσδιορί-
ζουν το συμβολικό και τον φυσικό χώρο του έθνους και οτιδήποτε διαφορετικό 
θεωρείται πως βρίσκεται έξω από το έθνος απορρίπτεται. Αυτή η διαδικασία 
ετεροπροσδιορισμού συμβάλλει στην αναπαραγωγή της εθνικής ταυτότητας ως 
μοναδικής και ομοιογενούς και αρνείται τις ομοιότητες με καθετί έξω από αυτήν 
και τις διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της.2

Ο Thomas Hyland Eriksen αποδέχεται ότι οι ταυτότητες των ομάδων μπο-
ρούν πραγματικά να καθοριστούν μόνο στο πλαίσιο ενός «Άλλου» και υποστηρί-
ζει ότι καθώς οι πολιτισμικές πρακτικές έρχονται εγγύτερα, οι άνθρωποι ασχο-
λούνται περισσότερο με το να παραμείνουν διαφορετικοί από τους γείτονές 

1 E. Αβδελά, «Η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας στο ελληνικό σχολείο: “εμείς” και οι “άλλοι” 
στο «Τι είν’ η πατρίδα μας;»: Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση, Ά. Φραγκουδάκη – Θ.  Δραγώνα 
(επιμ.), Αθήνα 1997: Αλεξάνδρεια, σ. 31. 
2 Ό.π., σ. 33.
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τους. Η γλώσσα συχνά θεωρείται εγγενώς συνδεδεμένη με τον πολιτισμό και οι 
ομάδες που έχουν χάσει τη γλώσσα τους θεωρείται ότι έχουν απωλέσει τον πο-
λιτισμό τους και έτσι η γλώσσα παίζει ένα ενδογενή ρόλο στη διαπραγμάτευση 
του «εαυτού» και των ταυτοτήτων.3

Προϋπόθεση αυτής της αναπαραγωγής είναι το εθνικό σχολικό σύστημα και 
η ελληνική περίπτωση είναι αντιπροσωπευτική στη διαμόρφωση συλλογικών 
αναπαραστάσεων για το έθνος και την εθνική ταυτότητα μέσα από την παραγω-
γή της επίσημης εκπαιδευτικής γνώσης. Το έθνος προσδιορίζεται αντιστικτικά 
με άλλα έθνη, ο «εθνικός εαυτός» συγκροτείται σε άμεση αντιδιαστολή με ανα-
παραστάσεις για τους «εθνικούς άλλους», με έμφαση στις διαφορές και όχι στις 
ομοιότητες. Η διαφοροποίηση αυτή δεν είναι, όμως, μια ουδέτερη διαδικασία 
αλλά μια διαδικασία αξιολόγησης, όπου υψηλότερη και θετική αξία έχει το οι-
κείο, το γνωστό ενώ οι εικόνες που έχουν οι εθνικές ομάδες για τους «άλλους» 
δεν είναι παρά η αρνητική αντεστραμμένη εικόνα των δικών τους θετικών χαρα-
κτηριστικών. Τα σχολικά βιβλία αποτυπώνουν με τον πιο παραστατικό τρόπο το 
βαθμό εθνοκεντρισμού του κάθε σχολικού συστήματος και τις αναπαραστάσεις 
με τις οποίες οι κοινωνίες αντιλαμβάνονται τα έθνη. Με τις αναπαραστάσεις αυ-
τές, οι άνθρωποι νοηματοδοτούν τον κόσμο τους και προσλαμβάνουν τον εαυτό 
τους ως μέλη της εθνικής ομάδας.4 

Ιστορικό Πλαίσιο
1. Μεγάλη Ιδέα

Το όραμα της Μεγάλης Ιδέας υπήρξε για δεκαετίες η βασική συνιστώσα του 
ελληνικού πολιτικού συστήματος, καθοδηγητική δύναμη της εξωτερικής και 
εσωτερικής πολιτικής της χώρας και φορέας συγκρότησης της εθνικής ταυτό-
τητας, της ομογενοποίησης της «εθνικής κοινότητας» και της απελευθέρωσης 
των «αλύτρωτων». 

Στις συζητήσεις της Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης για το ζήτημα ετεροχθό-
νων που ζούσαν εκτός των συνόρων της Ελλάδας, σε αγόρευση του Ιωάννη Κω-
λέττη, την 14/1/1844, γεννιέται ως όρος η Μεγάλη Ιδέα, η οποία έμελλε, με την 
αοριστία που την περιέβαλλε, να μείνει η κεντρική ιδέα στην εθνική ελληνική 
συνθηματολογία του 19ου αιώνα και αργότερα.5 

Οι ευνοϊκές διεθνείς συγκυρίες και οι επιτυχείς πολεμικές επιχειρήσεις, που 
έδωσαν στην Ελλάδα νέα εδάφη κατά τους Βαλκανικούς Αγώνες και αργότερα, κο-

3 K. L. Cassidy – M. Felis, «Αναστοχασμοί για τον εαυτό στην ανθρωπολογική μελέτη της ταυτό-
τητας», στον τόμο Β. Νιτσιάκος, Ι. Μάνος, Β. Δαλκαβούκης, Α. Αγγελίδου, Γ. Αγγελόπουλος (επιμ.), 
Τα πολλαπλά σύνορα ενός μεταβαλλόμενου κόσμου, Θεωρητικές προσεγγίσει και εθνογραφικές 
δοκιμές στη Νοτιανατολική Ευρώπη, μτφρ. X. Κοκκίνου, Αθήνα 2018: Κριτική, σ. 398-400.
4 Έ. Αβδελά, «Η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας...», ό.π., σ. 35-37, 50.
5 Έ. Σκοπετέα, Το πρότυπο βασίλειο και η Μεγάλη Ιδέα, Όψεις του εθνικού προβλήματος στην 
Ελλάδα (1830-1880), Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 1984: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης – Φιλοσοφική Σχολή, σ. 269-270.
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ρύφωσαν την Μεγάλη Ιδέα. Ειδικότερα, μετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 
όταν υπεγράφη στις 18 Αυγούστου 1920 η Συνθήκη των Σεβρών, που δημιουργού-
σε την λεγόμενη Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Πραγματική 
ταφόπετρά της όμως, υπήρξε η Συνθήκη της Λοζάνης, η οποία υπεγράφη μετά τη 
Μικρασιατική Καταστροφή και πρόβλεπε την ανταλλαγή των πληθυσμών, στις 24 
Ιουλίου 1923, ενώ περιόριζε την Ελλάδα στα σημερινά της σύνορα.6

Έτσι, από τον Οικουμενισμό και τον Εθναρχισμό που συρρικνώνονται, μετα-
τοπίζεται το κέντρο στον Εθνοκεντρισμό του Ελληνικού Κράτους που αποτελεί 
το εθνικό κέντρο.7

2. Μακεδονικός Αγώνας
Με τη σύσταση της βουλγαρικής Ηγεμονίας το 1878 και την αποτυχία, του 

σχεδίου για την Μεγάλη Βουλγαρία του Αγίου Στεφάνου, η Εξαρχία, η αυτόνο-
μη Βουλγαρική εκκλησία, με τη συνδρομή του βουλγαρικού κράτους, ενέτεινε 
τις προσπάθειές της για την εξάπλωσή της στην Μακεδονία και τη Θράκη. Έτσι, 
κατάφερε να ιδρύσει έξι βουλγαρικές μητροπόλεις στη Μακεδονία ως το 1904.8 
Κυριότερος στόχος της βουλγαρικής προπαγάνδας, αρχικά με την ίδρυση σχο-
λείων, ήταν να πείσει τους κατοίκους της Μακεδονίας ότι ανήκαν στο βουλγαρικό 
έθνος και ότι η απελευθέρωσή τους από τον τουρκικό ζυγό θα ερχόταν μόνο με 
την ενσωμάτωσή τους στη Βουλγαρία.9 Η εκκλησιαστική και εκπαιδευτική προ-
σπάθεια κορυφώθηκε με τον ένοπλο αγώνα στη Μακεδονία (1904-1908). Μπρο-
στά στον εξαρχικό κίνδυνο οι Έλληνες είχαν αρχίσει να δημιουργούν μακεδονι-
κές οργανώσεις. Η δραστηριότητα των επαναστατικών σωμάτων, οι ένοπλες συ-
γκρούσεις τους και η γενικότερη επαναστατική κίνηση προσέκρουσε επίσης στη 
μεγαλύτερη επαγρύπνηση των τουρκικών δυνάμεων. Τα τουρκικά στρατεύματα 
ήρθαν συχνά αντιμέτωπα με τα επαναστατικά σώματα, στα οποία προξενούσαν 
σοβαρές απώλειες. Πρόθεση της βουλγαρικής κυβέρνησης ήταν να ελέγξει τα 
μακεδονικά κομιτάτα τοποθετώντας επικεφαλής τους πρόσωπα τα οποία εύκο-
λα θα μπορούσε να ελέγξει. Στη Δυτική Μακεδονία, η ελληνική αντίδραση στην 
εξαρχική κίνηση είχε στηριχτεί κατεξοχήν στον Ίωνα Δραγούμη, τον Καραβαγγέ-
λη και σε όλους τους ιερείς, δασκάλους και προκρίτους.10

Οι ελληνικές επιτυχίες κατά τον ένοπλο Μακεδονικό Αγώνα οφείλονταν στη 
στρατιωτική υπεροχή των ελληνικών σωμάτων, στη συντονισμένη ενίσχυσή τους 
από χιλιάδες Ελλήνων που λειτουργούσαν ως πληροφοριοδότες, μεταφορείς πυ-
ρομαχικών και τροφίμων και χρηματοδότες της όλης επιχείρησης στην περιοχή. 

6 Έ. Σκοπετέα, Το πρότυπο βασίλειο..., ό.π., σ. 325.
7 Σ. Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία, 19ος αι. -1919. Οι Ελληνορθόδοξες κοινότητες. Από το Μιλλέτ 
των Ρωμιών στο Ελληνικό Έθνος, Αθήνα 21998: Ελληνικά Γράμματα, σ. 419, 421.
8 D. Dakin, Ο ελληνικός αγώνας στη Μακεδονία 1897-1913, μτφρ. Γ. Στεφανίδης – Ξ. Κοτζαγεώργη, 
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη 1996: Αδελφοί Κυριακίδη, σ. 26-27.
9 Ό.π., σ. 33-64.
10 Ό.π., σ. 80-82, 266, 279.
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Αντίθετα, η βουλγαρομακεδονική κίνηση αποδυναμωνόταν συνεχώς στο πεδίο του 
αγώνα, εξαιτίας των διαιρέσεων και των ανταγωνισμών και της έλλειψης ενότητας 
στις εκκλήσεις του. Τελικά, λόγω καλύτερης οργάνωσης, οι ελληνικές ένοπλες 
ομάδες σταδιακά επικράτησαν έναντι των βουλγαρικών, γεγονός που είχε αρνη-
τικές συνέπειες για τις βουλγαρικές διεκδικήσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη.11

3. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-13

Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι των ετών 1912-1913 αποτελούν ιστορική περίοδο 
εθνικών ανταγωνισμών, με στόχο την επέκταση των Βαλκανικών εθνών στα 
εναπομείναντα ευρωπαϊκά εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Ελλάδα, 
η Βουλγαρία, η Σερβία και το Μαυροβούνιο ενώθηκαν για πρώτη φορά σε μια 
βαλκανική συμμαχία πολύ ισχυρή και τον Μάρτιο του 1912 υπογράφηκε συμφω-
νία ανάμεσα στη Βουλγαρία και την Σερβία, στην οποία μυστικές ρήτρες προέ-
βλεπαν τη διανομή της Μακεδονίας.12 

Το Μάιο του 1912, η Ελλάδα και η Βουλγαρία προχώρησαν σε παρόμοια συμ-
φωνία, χωρίς αναφορά στο εδαφικό.13 Ωστόσο, δεν διανεμήθηκαν όλα τα εδάφη, 
καθώς για την περιοχή των Σκοπίων προβλεπόταν ότι η διανομή θα γίνει μετά το 
τέλος του πολέμου με ρωσική μεσολάβηση.

Με εμφανή την κατάρρευση της οθωμανικής κυριαρχίας, οι ευρωπαϊκές με-
γάλες δυνάμεις υποχρέωσαν το Μάιο του 1913 τους εμπόλεμους να σταματήσουν 
τη μάχη και να δεχτούν τους όρους της Συνθήκης του Λονδίνου. Φοβούμενες η 
Σερβία και η Ελλάδα ότι η Βουλγαρία θα αποτελούσε τον κύριο ανταγωνιστή, 
υπέγραψαν μυστική συμφωνία για τη διαίρεση της περιοχής της Μακεδονίας 
και για αμοιβαία βοήθεια σε περίπτωση πολέμου. Κρίνοντας την κατάσταση λα-
θεμένα και πεπεισμένη ότι θα μπορούσε να πετύχει στρατιωτική νίκη, η Βουλ-
γαρική κυβέρνηση στις 17 Ιουνίου διέταξε επίθεση κατά της Ελλάδας και της 
Σερβίας. Ο Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος, ο οποίος καταγράφεται ως σύγκρουση αλυ-
τρωτισμών, προκάλεσε την ολοκληρωτική ήττα της Βουλγαρίας, γεγονός που 
θεωρείται εθνική καταστροφή για τους Βουλγάρους και έληξε με τη Συνθήκη του 
Βουκουρεστίου, τον Αύγουστο του 1913. Τα σύνορα της Ελλάδας βορειοανατολι-
κά επεκτάθηκαν μέχρι την Καβάλα και παρά την ήττα, η Βουλγαρία απέκτησε 
εδάφη στην κοιλάδα του Στρυμόνα και 88 μίλια ακτής στο Αιγαίο συμπεριλαμβα-
νομένου και του λιμανιού του Δεδέαγατς (Αλεξανδρούπολη).14 

11 D. Dakin, Ο ελληνικός αγώνας..., ό.π., σ. 625- 627.
12 B. Jelavich, Ιστορία των Βαλκανίων ΙΙ, 20ος αιώνας, μτφρ. Σ. Γιαννοπούλου, Αθήνα 2006: Ιστορία 
Πολύτροπον, σ. 157, 160.
13 Γκ. Μπακάλοφ, Χρ. Ματάνοφ, Πλ. Μίτεφ, Ι. Ίλτσεφ, Ρ. Μαρίνοβα-Χρηστίδη, Ιστορία της Βουλγα-
ρίας, μτφρ. Γ. Ε. Χρηστίδης, Θεσσαλονίκη 2015: Επίκεντρο, σ. 304-305.
14 B. Jelavich, Ιστορία των Βαλκανίων ΙΙ..., ό.π., σ. 157-164.
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Κείμενα
Ο Μακεδονικός Αγώνας
Τα κείμενα που αναφέρονται στον Μακεδονικό Αγώνα είναι τέσσερα –σε 

σύνολο σαράντα τεσσάρων εγχειριδίων του Μεσοπολέμου– και συναντώνται στα 
παρακάτω τρία εγχειρίδια: Ζ. Λ. Παπαντωνίου, Νεοελληνικά ἀναγνώσματα, Τόμος 
Γ ΄, Γ ΄ τάξεως τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων καί τήν ἀντίστοιχον τῶν ἄλλων σχολείων, 
Αθήνα 1923: εκδ. Φωκίων Σταύρου· Ν. Κοντόπουλος, Νεοελληνικά ἀναγνώσματα, 
Β΄ τάξεως τῶν Ελληνικῶν Σχολείων καί τῆς ἀντιστοίχου τάξεως τῶν λοιπῶν σχολείων 
τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, Αθήνα 21927: εκδ. Ηλίας Ν. Δικαίος· Δ. Κοντογιάννης, Ν. 
Κοντόπουλος, Μ. Χ. Οικονόμου, Κ. Α. Ρωμαίος, Νεοελληνικά ἀναγνώσματα, Β΄ τά-
ξεως Ὀκταταξίων Γυμνασίων, Πενταταξίων Προγυμνασίων καί Ἀστικῶν Σχολείων, 
Αθήνα 1938: ΟΕΣΒ.

Οι Έλληνες 
Ο Παύλος Μελάς, σύμβολο του Μακεδονικού Αγώνα είναι ο ήρωας του κει-

μένου «Ὁ θάνατος τοῦ Παύλου Μελά» του Ίωνα Δραγούμη, ο οποίος συμμετείχε, 
επίσης, στην προσπάθεια των Ελλήνων για επικράτηση στη Μακεδονία. Περι-
γράφεται με δραματικότητα ο ηρωικός χαρακτήρας και ο θάνατος του Παύλου 
Μελά. Το θάρρος και η αυτοθυσία του ήρωα λειτουργούν εμψυχωτικά και ενθαρ-
ρυντικά στον εθνικό αγώνα των Ελλήνων. Οι τελευταίες στιγμές του παρουσιά-
ζονται με ρεαλιστικότητα και δραματικότητα, με τη δύναμη του ευθέος λόγου.

Μιά μέρα κοντά στά σύνορα, φόρεσε τά ὅπλα τοῦ πολέμου καί πρώτη 
φορά φανερώθηκε καπετάνιος στά παλληκάρια του ὁ Μίκης Ζέζας. Τούς 
κάλεσε καί τούς εἶπε λόγια ζεστά καί φωτεινά γιά τούς Μακεδόνες πού 
ὑποφέρουν τόσα ἀπό τούς Βουλγάρους καί γιά τό τί πρέπει νά κάμουν 
νά τούς σώσουν ἀπό τά βάσανα. [...]. Τρεῖς ὧρες πήγαιναν ἔτσι καί δυό 
ἄλλες τόσες δρόμο, κατά τό πρωί βρέθηκαν ἀντίκρυ σέ ἕναν Τούρκικο 
σταθμό. [...] Ὁ καπετάνιος μας, βρέ παιδιά μπορεῖ νά μήν ἔχῃ τίς δυνάμεις 
μας, μά ἔχει ψυχή πιό δυνατή ἀπό μᾶς. Αὐτή τόν ἐβαστᾶ. [...] Οἱ Τοῦρ-
κοι ἐσκόρπισαν, πιάνουν ὅμως θέσεις καί πυροβολοῦν καί αὐτοί. [...] Ὁ 
Ἀρχηγός προσεκτικά βγαίνει ἔξω μέ δύο ἀπό τά παιδιά, οἱ ἄλλοι μένουν 
μέσα, προσμένοντας. Ἀκούστηκε μιά τουφεκιά καί ὕστερα μιά φωνή: 
«Μέ χτύπησαν, παιδιά». [...] Φάνηκαν αἵματα, ἄρχισαν πόνοι, καί ἔλεγε: 
«Σκοτῶστε με, βρέ παιδιά, πῶς θά μ’ ἀφῆστε στούς Τούρκους». [...] «Σκο-
τῶστε με». Καί ἄλλοτε ὠνόμαζε τά παιδιά του. [...] Δέν μποροῦσε πιά νά 
κουνηθῇ ἀπό τή θέση του, οὔτε τά παιδιά του δέν ὠνόμασε τώρα, ὡς πού 
δέν ἀκούσθη πιά φωνή [...].15

Στο επόμενο κείμενο «Μακεδονικαί ραψωδίαι», τίτλος που παραπέμπει σε 
επικές αφηγήσεις ηρωικών κατορθωμάτων, του Άγγελου Τανάγρα αναδύονται 
κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά του Μακεδονικού Αγώνα, όπως η συμ-

15 Ζ. Λ. Παπαντωνίου, Νεοελληνικά ἀναγνώσματα, Τόμος Γ ΄, ἐγκεκριμένα ὑπό τοῦ Ὑπουργείου τῆς 
Παιδείας, Γ  ́ τάξεως τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων καί τήν ἀντίστοιχον τῶν ἄλλων σχολείων, Αθήνα 1923: 
εκδ. Φωκίων Σταύρου, σ. 36-40.
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μετοχή στο πεδίο των ένοπλων συγκρούσεων των ιερέων και των δασκάλων, σε 
έναν δίκαιο εθνικό αγώνα, με σκοπό την αντιμετώπιση της προπαγάνδας των 
Βουλγάρων, για τον εκβουλγαρισμό της περιοχής. Το κείμενο που ακολουθεί 
ανθολογείται σε μια ομάδα κειμένων με τον τίτλο: «Σχετικά με την ιστορία των 
αγώνων προς τούς Βουλγάρους». Ο διάλογος με την αμεσότητα που εξασφαλίζει 
μεταφέρει το πνεύμα της εποχής.

Ἔξαφνα ὅμως ἡ ἐξώθυρα ἠνοίχθη καί δύο ἄλλοι πρόκριτοι τυλιγμένοι εἰς 
τάς γούνας των ἐμβήκαν εἰς το σπίτι. Ὁ κύρ-Νάσος μέ στεναγμόν ἀνακου-
φίσεως κατέβη νά τούς ὑποδεχθῇ. Οἱ νεοελθόντες ἦσαν δύο ἀπό τούς φί-
λους του κύρ-Νάσου, ἀποτελοῦντες μαζί του τό κέντρον κάθε ἐνεργείας 
καί ὑπερασπίσεως κατά τῶν Βουλγαρικῶν προσπαθειῶν.

—Ξεύρεις ὅτι, οἱ κομιτατζῆδες θυμήθηκαν καί τό χωριό μας, Νάσο […] 
—Ἀχ! Πάτερ μου! [...] Ἀχ! Τί ἐπταίσαμεν ἡμεῖς ἀπό ὅλους τούς ἄλλους Ἕλ-
ληνας διά νά δοκιμαζώμεθα τόσον ἀπάνθρωπα, τόσον σκληρά;16

Οι Τούρκοι 

Γιος ήρωα του Μακεδονικού Αγώνα, περήφανος για τον πατέρα του, που 
σκοτώθηκε πολεμώντας για την Μακεδονία, στο κείμενο «Ὁ μικρός ἥρως», του 
Δ. Φλίσβη βιώνει τη βιαιότητα των Τούρκων. Η αναπαράσταση αυτή γίνεται με 
την αμεσότητα της πρωτοπρόσωπης αφήγησης. Η αποτρόπαιη σκηνή είναι δη-
λωτική της εικόνας του εθνικού «άλλου» Τούρκου, την οποία υποβάλλει ο συγ-
γραφέας, περιβεβλημένη με την βαρβαρότητα, δικαιώνοντας τον εθνικό αγώνα 
των Ελλήνων.

—Ὅταν τό βόλι θανάτωσε τόν πατέρα μου, τά παλληκάρια του προσπα-
θοῦσαν νά πάρουν τό σῶμα του γιά νά τό θάψουν, ἔτσι ἔπεσε στά χέρια 
τῶν Τούρκων [...]. Τότε τοῦ ἔκοψαν τό κεφάλι, τό πέρασαν ἐπάνω σ’ ἕνα 
σουβλί καί τό γύριζαν μέσα στό χωριό. Ἡ μητέρα μου κ’ ἐγώ, ἀνήξεροι, 
καθώς ἀντικρύσαμε τό κεφάλι τοῦ πατέρα μου ἐκερώσαμε. Ἕνας Τοῦρ-
κος τότε μ’ ἅρπαξε ἀπό τό χέρι φωνάζοντας: «Ἔλα νά δῇς τόν πατέρα 
σου». Ἡ μητέρα μου σάν τρελή ἔτρεξε καί μ’ ἔσυρε ἀπό τά ροῦχα μου, 
μά ἕνας ἄλλος Τοῦρκος ἔβγαλε τό γιαταγάνι του καί τῆς ἔκοψε τό χέρι 
που μ’ ἐκρατοῦσε. Τό χέρι κομμένο κρατοῦσε ἀκόμα τήν ποδιά μου, δέν 
μ’ ἄφηνε.17

Οι Βούλγαροι

Στο κείμενο «Παῦλος Μελάς», του Δημ. Κοντογιάννη περιγράφεται η δράση 
των Βουλγάρων, που με τη βία επιχειρούσαν να εκβουλγαρίσουν την περιοχή, 
με τη διάδοση της βουλγαρικής γλώσσας, ως τεκμηρίου για την προσάρτηση της 

16 Ν. Κοντόπουλος, Νεοελληνικά ἀναγνώσματα, Β΄ τάξεως τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων καί τῆς 
ἀντιστοίχου τάξεως τῶν λοιπῶν σχολείων τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, Αθήνα 21927: εκδ. Ηλίας Ν. Δι-
καίος, σ. 15-17.

17 Ό.π., σ. 37.
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Μακεδονίας στη Βουλγαρία. Με τη χρήση βίας και τρομοκρατίας κατάφεραν να 
επιβληθούν σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της περιοχής, σύμφωνα με το 
κείμενο. Συγκρινόμενοι με τους Τούρκους κατακτητές της περιοχής, οι Βούλγα-
ροι δρουν ύπουλα και βάναυσα προς τους κατοίκους και αποδεικνύονται βιαιό-
τεροι των Τούρκων. Η περιγραφική δύναμη του κειμένου μεταφέρει το πνεύμα 
της εποχής.

Ἀλλά δέν ἔφθανεν ἡ τουρκική δουλεία. Εἰς τήν Μακεδονίαν ἀπό πολ-
λῶν ἐτῶν παρουσιάσθη καί ἄλλος ἐχθρός, οἱ Βούλγαροι. Δέν ἐτόλμων 
νά πολεμήσουν φανερά μέ τόν τουρκικόν στρατόν. Ἔκαμον ὅμως κάτι 
χειρότερον. Ἐσχημάτιζον μικράς ὁμάδας ὡπλισμένων, διήρχοντο νύκτα 
κρυφίως τά σύνορα Τουρκίας καί Βουλγαρίας καί περιεφέροντο εἰς τά 
Μακεδονικά βουνά. Οἱ ἄτακτοι αὐτοί στρατιῶται εἶχον ἰδιαίτερον ὄνομα, 
ἐλέγοντο «κομιτατζῆδες». Ἤθελον νά κάμουν τήν Μακεδονίαν βουλγαρι-
κήν διά τῆς βίας [...] ὑποχρέωναν διά τῆς βίας ἱερεῖς καί διδασκάλους νά 
ὑπογράψουν μίαν δήλωσιν ὅτι αὐτοί καί οἱ συγχωριανοί των εἶναι Βούλ-
γαροι. Ὅσους δέν ὑπέγραφον τούς ἐφόνευον ἤ τούς ἐκρέμουν φονευ-
μένους εἰς κανέν δένδρον [...] ἐπυρπόλουν τό χωρίον [...] ἀρκετά χωρία 
ἀναγκάσθησαν νά γίνουν βουλγαρικά [...] ἡ βουλγαρική γλῶσσα ἠκούετο 
εἰς ὅλους τούς κάμπους καί τά βουνά τῆς Μακεδονίας.18

Το παρακάτω κείμενο, «Μακεδονικαί ραψωδίαι», του Άγγελου Τανάγρα, έχει 
θέμα τη Μακεδονία ως πεδίο εθνικών συγκρούσεων. Λανθάνει η υποτίμηση του 
«εθνικού άλλου», για τον οποίο καλλιεργείται η αντιπάθεια, εξαιτίας της βίαιης 
συμπεριφοράς του. Επιπλέον οι Έλληνες αισθάνονται ένα είδος προδοσίας από 
τους Βουλγάρους, διότι τούς έδωσαν γλώσσα και θρησκεία και οι Βούλγαροι όχι 
μόνο δεν ανταποδίδουν αυτή την ευεργεσία παρά συμπεριφέρονται εχθρικά και 
επιβουλεύονται την Μακεδονία. Ο διάλογος αποτελεσματικά ως τεχνική μετα-
φέρει την ιστορική εποχή.

—Ξεύρεις ὅτι, οἱ κομιτατζῆδες θυμήθηκαν καί το χωριό μας, Νάσο [...]. 
Χθές τό βράδυ ἐπέρασαν ἀπό τόν Ζήση ἐδῶ νά τοῦ ζητήσουν χρήματα καί 
σήμερα τά ἐξημερώματα ἦλθαν καί σ’ ἐμένα. 

—Εἴδαμε ’ς τό δρόμο καί τόν παπά Βασίλη [...] ἐξηκολούθησεν ὁ ἄλλος. 
Ἐπήγαινε μέ τό δάσκαλο [...]

—Αὐτός ὁ Τάνσιεφ ἔχει ἔμβη ἴσα μέ τό λαιμό ‘ς τήν ὑπόθεσι [...]. Εἰς τό σπί-
τι του μπαινοβγαίνουν ὅλο ὕποπτα πρόσωπα καί λέν, πώς ἔχει γεμίσει μέ 
ὅπλα τό κατώγι του[...] νά πάρουν ὅλοι τά ὅπλα νά σηκώσουν ἐπανάστασι, 
καί τότε θά κατέβη ἡ Βουλγαρία μέ στρατό νά τούς κάμῃ ἀφεντάδες.

—Κοιτάξτε οἱ Βούλγαροι [...]. Αὐτοί οἱ δοῦλοι της χθές, τούς ὁποίους οἱ 
Ρῶσοι διά τῆς βίας ἠλευθέρωσαν [...]. Φωνάζουν, ἐνεργοῦν [...] Παίρ-
νουν τήν Ρωμυλίαν μέ τόσας χιλιάδες Ἑλλήνων, παίρνουν βεράτια[…] 
Κάμνουν κομιτάτα [...] καίγουν, σκοτώνουν, πληρώνουν ἐφημερίδες νά 
τούς ὑπερασπίζονται. Φωνάζουν Βουλγαρική Μακεδονία [...] Ποῖοι; [...] 

18 Δ. Κοντογιάννης, Ν. Κοντόπουλος, Μ. Χ. Οικονόμου, Κ. Α. Ρωμαίος, Νεοελληνικά ἀναγνώσματα, 
Β΄ τάξεως Ὀκταταξίων Γυμνασίων, Πενταταξίων Προγυμνασίων καί Ἀστικῶν Σχολείων, Αθήνα 1938: 
ΟΕΣΒ, σ. 64.
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Αὐτοί οἱ ξένοι οἱ ἐπιδρομεῖς 

—Χθές τήν νύκτα ἐμπήκαν οἱ κακοῦργοι στό Παλαιοχώρι καί ἐπειδή ὁ πα-
πά-Νικόλας ἀρνήθηκε νά κάμῃ τήν λειτουργίαν Βουλγαρικά, τόν ἔσφαξαν 
στήν ὡραία Πύλη μπροστά! Τά πρόσωπα τῶν Μακεδόνων ἔταράχθησαν. 
[...] αὐτή ἡ φυλή εἰς τούς Ἑλληνας χρεωστεῖ ὅ,τι καί ἄν ἔχῃ [...] ὅτι Ἕλ-
ληνες τούς ἔδωσαν θρησκείαν ὅτι Ἕλληνες ἐμόρφωσαν τήν χονδροειδή 
γλῶσσαν των [...]

[...] ἕνας ἐχθρός ἔχει ἔμβῃ εἰς τόν τόπον μας καί ζητεῖ νά μᾶς ὑποδουλώσῃ 
ἤ νά μᾶς ἀφανίσῃ, ἐπανέλαβεν ὁ διδάσκαλος.19

Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι

Τα κείμενα που αναφέρονται στους Βαλκανικούς Πολέμους είναι πέντε  
–σε σύνολο σαράντα τεσσάρων εγχειριδίων του Μεσοπολέμου– και συναντώ-
νται στα παρακάτω εγχειρίδια: Ζ. Λ. Παπαντωνίου, Νεοελληνικά άναγνώσμα-
τα, Τόμος Β΄, Β΄ τάξεως τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων καί τήν ἀντίστοιχον τῶν ἄλλων 
σχολείων, Αθήνα 1923: εκδ. Φωκίων Σταύρου· Ζ. Λ. Παπαντωνίου, Νεοελληνικά 
άναγνώσματα, Τόμος Γ΄, Γ΄ τάξεως τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων καί τήν ἀντίστοιχον 
τῶν ἄλλων σχολείων, Αθήνα 1923: εκδ. Φωκίων Σταύρου· Α. Σαρής, Νεοελληνι-
κά ἀναγνώσματα διά τούς μαθητάς τῆς Γ΄ τάξεως τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων καί τῆς 
ἀντιστοίχου τάξεως τῶν λοιπῶν σχολείων τῆς Μέσης Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1923: 
Μιχαήλ Σ. Ζηκάκης· Ν. Κοντόπουλος, Νεοελληνικά ἀναγνώσματα, Β΄ τάξεως τῶν 
Ἑλληνικῶν Σχολείων καί τῆς ἀντιστοίχου τάξεως τῶν λοιπῶν σχολείων τῆς Μέσης 
Ἐκπαιδεύσεως, Αθήνα 21927: εκδ. Ηλίας Ν. Δικαίος· Δ. Κοντογιάννης, Ν. Κοντό-
πουλος, Μ. Χ. Οικονόμου, Κ. Α. Ρωμαίος, Νεοελληνικά ἀναγνώσματα, Α΄ τάξεως 
Ὀκταταξίων Γυμνασίων, Πενταταξίων Προγυμνασίων καί Ἀστικῶν Σχολείων, Αθήνα 
1938: ΟΕΣΒ.

Οι Έλληνες 

Γονείς αποχαιρετούν τα παιδιά τους για τον πόλεμο, στο κείμενο «Πρός τήν 
Λάρισσαν» του Γ. Τσοκόπουλου, όπου κυριαρχεί η αισιοδοξία και το θάρρος. 
Εντύπωση προκαλεί το σχόλιο του συγγραφέα, ο οποίος διατυπώνει τη βεβαι-
ότητα ότι διεξάγεται ένας ένδοξος αγώνας εφάμιλλος των Περσικών πολέμων 
και της Ελληνικής Επανάστασης. Η σύνδεση αυτών των ιστορικών εποχών, με 
κοινό χαρακτηριστικό την επιτυχή κατάληξη του αγώνα στο πολεμικό πεδίο, δεν 
διατηρεί μόνο την εθνική ιδέα περί αδιάσπαστης ιστορικής συνέχειας αλλά και 
την πεποίθηση για μια νέα νικηφόρα έκβαση ως αποτέλεσμα αυτής της αναμέ-
τρησης, για την Ελλάδα. 

Ἐπί εἴκοσιν ἡμέρας, ἀφ’ ὅτου εἶχεν ἀρχίσει ἡ ἐπιστράτευσις, αὐτά τά 
παραδείγματα τῆς προθυμίας τῶν νέων, τοῦ ἡρωισμοῦ τῶν γονέων, 
ἤρχοντο ἀτελείωτα καί ἀλληλένδετα, ὡς κρίκοι μιᾶς χρυσῆς ἀλύσεως, 

19 Ν. Κοντόπουλος, Νεοελληνικά ἀναγνώσματα..., ό.π., σ. 15-18.
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νά σκορπίσουν ἐλπίδας, νά ἐμπνεύσουν τό θάρρος. Ἡ ἱστορία τῶν πο-
λέμων 1912-1913 δέν θά γραφῇ βεβαίως συντόμως. [...] Ἀλλά, ὅταν ἡ 
ἱστορία αὐτή θά γραφῇ, θά ἀποτελέσει ἕναν τόμον ἄξιον νά ταχθῇ εἰς τήν 
βιβλιοθήκην, παραπλεύρως τοῦ τόμου πού περιγράφει τούς Μηδικούς 
πολέμους καί τοῦ ἄλλου πού διηγεῖται τά κατορθώματα τοῦ 1821. Ἀπό 
τά πεδία τῶν μαχῶν.20

Στο επόμενο κείμενο «Ἡ ναυμαχία τῆς Ἕλλης» του Κ. Φαλτάιτς θέμα είναι 
η ναυμαχία της Έλλης (3/16 Δεκεμβρίου 1912), η οποία ήταν η πρώτη από τις 
δύο κορυφαίες συγκρούσεις μεταξύ του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και του 
Οθωμανικού Στόλου κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο στην έξοδο των στενών των 
Δαρδανελλίων (Ελλησπόντου). Η ναυμαχία έληξε με τη νίκη του ελληνικού στό-
λου και τον εγκλεισμό του οθωμανικού εντός των στενών. Με τη δύναμη της πα-
ραστατικής περιγραφής, τονίζεται το θάρρος, η αυταπάρνηση και η ομοψυχία 
των πολεμιστών και του ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη, που κατήγαγε σπου-
δαία νίκη, για τη δόξα του ελληνικού έθνους. 

Ὁ Ναύαρχος (Κουντουριώτης) ἥρεμος καί δυνατός σημείωσε βιαστικά 
τό σῆμα αὐτό, γιά τά πλοῖα τοῦ στόλου (στά Στενά): «Μέ τήν δύναμιν τοῦ 
Θεοῦ καί ἐν ὀνόματι τοῦ δικαίου πλέω μεθ’ ὁρμής ἀκαθέκτου καί μέ πε-
ποίθησιν τῆς νίκης ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ τοῦ γένους. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ».

Τό σῆμα αὐτό ἔμεινεν ἀπό τότε ἱστορικό. Μέσα στά λόγια καί τήν ἔν-
νοιά του διέκρινε μαζί μέ τήν φυλετική ἔχθρα γιά τούς Τούρκους [...] 
Οἱ πυροβολητές ἀνέβαιναν στούς πύργους τους, οἱ μηχανικοί καί οἱ 
θερμαστές κατέβαιναν στίς θέσεις τους, οἱ ἄνθρωποι τῶν πυριτιδαπο-
θηκῶν χανότανε στά βαθειά διαμερίσματά τους. [...] Ὁ καθένας γινό-
τανε ἑκατό, καί στοῦ καθενός τά χέρια τό ὄργανο γινότανε ἄλλα ἑκατό.  
—Ζήτω τό Ἔθνος! 21

Νικηφόρες μάχες δίνονται και στην Ήπειρο, όπου στη μάχη του Μπιζανίου 
(Δεκέμβριος 1912 – Φεβρουάριος 1913) η νίκη του ελληνικού στρατού οδήγησε 
στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Συγκινητική είναι η περιγραφή της αυτοθυ-
σίας του «Σμυρνιού» με τους άνδρες του, από την Κρήτη, στο παρακάτω κείμενο 
«Ὁ Σμυρνιός» (1912) του Εμμ. Χανδράκη που τεκμηριώνει τη συλλογική δράση 
των μελών του έθνους σε απελευθερωτικούς αγώνες για εθνική ολοκλήρωση.

Εἶχα τήν ἐνδεκάτην ἐνωμοτίαν, ἐκεῖνος εἶχε τήν δεκάτην. Ἕνα παιδί με-
λαψό, μέ μαῦρα μεγάλα μάτια, [...] καί μέ καρδιά άτσαλένια. [...] Εἴχαμε 
κτυπήσει ἐκεῖνο τό πρωί –ἦτο ἡ 4η Δεκεμβρίου 1912– τήν πόρτα τοῦ 
Μπιζανιοῦ [...]. Ὁ λόχος μας ὑπεστήριζεν ἀριστερά ἕνα λόχον κρητικόν 
[...]. Οἱ Τουρκαλβανοί, πού εἶχαν νοιώσει τό ποιόν τῶν ἀνδρῶν, γιατί 
τούς ἔβλεπαν νά πολεμοῦνε γονατιστοί ἐπάνω στούς βράχους, συγκέ-

20 Ό.π., σ. 72-74.
21  Ζ. Λ. Παπαντωνίου, Νεοελληνικά ἀναγνώσματα, Τόμος Β΄, ἐγκεκριμένα ὑπό τοῦ Ὑπουργείου τῆς 
Παιδείας, Β΄  τάξεως τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων καί τήν ἀντίστοιχον τῶν ἄλλων σχολείων, Αθήνα 1923: 
εκδ. Φωκίων Σταύρου, σ. 40-50.
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ντρωσαν ἐπάνω τους τά πιό λυσσασμένα πυρά τῶν κανονιῶν τους. [...] 
κατά δεκάδας ἀνετρέποντο ἀπό τούς βράχους στήν πλαγιά, αἱματωμένα 
καί οἰκτρά. [...] Ἐνύκτωσε. Ἔγινε προσκλητήριο κάτω στή χαράδρα. [...] 
μιά ἐνωματία ὁλόκληρη μᾶς ἔλειπε. Ἦταν ἡ ἐνωματία τοῦ Σμυρνιοῦ. [...] 
Ἀνεβήκαμε στούς βράχους. [...]. Μερικά κορμιά ἐπάνω καί πίσω στούς 
βράχους ξαπλωμένα δέν ἔδειχναν ζωή. Ἦσαν οἱ ἄνδρες τοῦ Σμυρνιοῦ. Σέ 
λίγο βρήκαμε καί τόν Σμυρνιό, μέ τό κρανίο τσακισμένο, μπροστά στούς 
βράχους, πεσμένον στήν πλαγιά πού ἔβλεπε τοῦ Μπιζανιοῦ τούς λόφους 
[...].22

Στη διάρκεια του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου απελευθερώνεται η Ανατολική 
Μακεδονία, με τις νικηφόρες μάχες του Κιλκίς – Λαχανά. Με ιδιαίτερη θέρμη 
και παραστατικά σχήματα λόγου περιγράφεται η μάχη, όχι στις λεπτομέρειές 
της αλλά ως προς το θάρρος και την αγωνιστικότητα των Ελλήνων στρατιωτών, 
οι οποίοι αποκτούν διαστάσεις ηρώων στο κείμενο «Ἡ ἐποποιία τοῦ Κιλκίς» του 
Γ. Τσοκόπουλου. 

[...] ἀδυνατοῦν νά ἐξηγήσουν τοῦ Κιλκίς τήν νίκην. [...] ἐκεῖνο πού ἔχει νά 
θαυμάσῃ κανείς εἶναι ἡ ψυχή ἑνός στρατοῦ τόν ὁποῖον ὡδήγει ἡ θεία Νέ-
μεσις. [...] Ὁ ἑλληνικός στρατός ἔσυρε τήν λόγχην καί τήν προσήρμοσεν 
εἰς τό τουφέκι δύο χιλιάδες μέτρα μακράν τῆς ἐχθρικῆς παρατάξεως. Καί 
ἐπτέρωσε τά πόδια του, καί ὥρμησε δεκατιζόμενος, θεριζόμενος, ἀραι-
ούμενος, ἀλλ’ ἀκράτητος, ἀπτόητος, ἀκατάσχετος. Ὅσα καί ἄν γραφοῦν 
περί τῆς μάχης αὐτῆς, [...] λεπτομερῶς καί ἐπιστημονικῶς [...], θά εἶναι 
ἀπολύτως ἀδύνατον εἰς τόν ἀναγνώστην ν’ ἀναλύσῃ μέσα εἰς τόν νοῦν 
του τήν ὁρμήν αὐτοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου κύματος, τό ὁποῖο ὠγκώθη, ἄφρι-
σε, ἐχύθη, συνέτριψε, συνεπῆρε, ἐσκόρπισε, ἐξηφάνισε. Τριῶν ἡμερῶν 
ἀγών ἔρριξε κάτω τό ἄνθος τῆς ἑλληνικῆς νεότητος [...]. 23

Οι Τούρκοι 

Η βία των Τούρκων βεβηλώνει τα ιερά της θρησκείας στους ιερούς χώρους 
λατρείας και τεκμηριώνει την βαρβαρότητα της θρησκείας των μουσουλμάνων, 
στο κείμενο «Κατάληψις τοῦ προφήτου Ἡλιοῦ» του Μ. Ροδά: 

Βαλκανικοί Πόλεμοι, 9/10/1912. «Ἡ ἐκκλησία μέσα εἶναι χαλασμένη. 
Εἰκονίσματα καί κανδήλια, Ἁγία Τράπεζα καί Εὐαγγέλιο κομμάτια, βρωμι-
σμένα σημάδια ἰσλαμικῆς ἀγριότητας καί φανατισμοῦ». 24

22 Α. Σαρής, Νεοελληνικά ἀναγνώσματα διά τούς μαθητάς τῆς Γ΄ τάξεως τῶν Ελληνικῶν Σχολείων καί 
τῆς ἀντιστοίχου τάξεως τῶν λοιπῶν σχολείων τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, Αθήνα 1923: Μ. Σ. Ζηκάκης, 
σ. 43-46.

23 Ό.π., σ. 94-98.

24 Ν. Κοντόπουλος, Νεοελληνικά ἀναγνώσματα..., ό.π., σ. 58.
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Οι Βούλγαροι 

Το επόμενο κείμενο «Ἡ ἐποποιία τοῦ Κιλκίς» του Γ. Τσοκόπουλου, 1914 αναφέ-
ρεται στο Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο, τον Ιούνιο του 1913. Χαρακτηρίζονται «βάρβαροι» 
οι Βούλγαροι για τις βιαιότητες που διέπραξαν και είναι εμφανής η υποτίμηση 
που εκφράζει ο «εθνικός εαυτός» απέναντί τους, καθώς στο τέλος, αν και αριθ-
μητικά περισσότεροι και καλύτερα οργανωμένοι, ηττήθηκαν. Τα μηνύματα αυτά 
μεταφέρονται με λογοτεχνικά σχήματα, όπως η παρομοίωση και η μεταφορά.

Πουλιά τῆς τρικυμίας θά ἐδιάλεγαν ἐκεῖνον τόν βράχον, διά νά κτίσουν 
φωλεάν καταφυγῆς. Θηρία καί οἱ Βούλγαροι, τόν ἐδιάλεξαν διά νά τόν 
κάμουν ὁρμητήριον, ἀπό τό ὁποῖον νά χύνωνται κάτω, ὅπως οἱ κουρσά-
ροι τοῦ δεκάτου ὀγδόου αἰῶνος. [...] ἐκτίσθη τό Κιλκίς, ἡ ἀκρόπολις τῶν 
κομιτατζήδων. [...] ἀδυνατοῦν νά ἐξηγήσουν τοῦ Κιλκίς τήν νίκην. Διότι οἱ 
Βούλγαροι, καλά ταμπουρωμένοι, μέ ὅλας των τάς εὐκολίας, μέ ὀχυρώ-
ματα ἀπόρθητα, μέ τελείας σκοπεύσεις, ἰσάριθμοι δέ τῶν ἐπιτιθεμένων, 
εἶχαν ὅλην τήν εὐκολίαν νά σαρώσουν τόν ἐχθρόν, ὁ ὁποῖος εἶχεν ὅλα τά 
μειονεκτήματα τῆς θέσεως, καί ἕνα μόνον, ἀλλά θεῖον πλεονέκτημα, τό 
τῆς ἀκατασχέτου ὁρμῆς. [...]
Ἀπέναντί του εἶχε τούς σφαγεῖς, τούς δημίους τῶν ἀθώων τούς ἐμπρη-
στάς. 
Οἱ στρατιῶταί μας προχωροῦντες ἐπερνοῦσαν ἀπό τά ἑλληνικά χωριά, 
τά καυμένα ἀπό τούς βαρβάρους. [...] Καί τό θέαμα αὐτό δέν ἠμποροῦσε 
παρά νά ἐξαγριώσῃ τά ἀγαθά καί καλόβολα ἑλληνικά μάτια καί νά διοχε-
τεύσῃ δι’ αὐτῶν εἰς τήν ψυχήν τόν πόθον τῆς ἐκδικήσεως. Ἑπτά ὡραῖα 
ἑλληνικά χωριά, μαῦροι σωροί καπνιζόντων ἐρειπίων, ἐτροφοδότησαν 
τό ἑλληνικόν μένος.25

Συμπεράσματα 
Στα κείμενα της έρευνάς μας παρακολουθήσαμε την παρουσίαση του «εθνι-

κού εαυτού» Έλληνα και του «εθνικού άλλου» Τούρκου και Βούλγαρου στην 
ιστορική πορεία των γεγονότων του Μακεδονικού Αγώνα και των Βαλκανικών 
Πολέμων, με σκοπό τη συγκρότηση της εθνικής ταυτότητάς τους μέσα από την 
αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων στα κείμενα των Νεοελληνικών Αναγνω-
σμάτων που διδάχθηκαν τον Μεσοπόλεμο. Η οπτική μέσα από την οποία γίνεται 
η συγκρότηση αυτών των ταυτοτήτων είναι η ελληνική, καθώς τα κείμενα είναι 
γραμμένα από Έλληνες συγγραφείς, με την αναπαραγωγή της κυρίαρχης ιδεο-
λογίας. Επιπλέον, η συγκρότηση των ταυτοτήτων αυτών γίνεται όχι μόνο μονο-
μερώς αλλά και σε αντίστιξη της ελληνικής προς την τουρκική και βουλγαρική, 
καθώς Τούρκοι και Βούλγαροι έχουν εγγραφεί ως εχθροί του έθνους.

Παρατηρούμε πως στα κείμενα προβάλλεται η συμβολή του Μακεδονικού 
Αγώνα στην προσπάθεια της Ελλάδας για εθνική ολοκλήρωση, η οποία συνεχί-
ζεται με τους Βαλκανικούς Πολέμους. Το σώμα του έθνους δομείται με τα υλικά 

25 Α. Σαρής, Νεοελληνικά ἀναγνώσματα..., ό.π., σ. 94-97.
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της συλλογικότητας, της αγωνιστικότητας, της ομοιογένειας και της αδιάσπαστης 
συνέχειας στο χρόνο, την αντίσταση στον εχθρό, τα οποία οφείλει στην εθνική 
αλληλεγγύη και αυτοθυσία που εκδηλώνει ο «εθνικός εαυτός», ανταποκρινόμενος 
στα πάγια αιτήματα της εθνικής ιδέας. Η συμμετοχή πολεμιστών από όλη την Ελ-
λάδα σε αυτόν τον εθνικό αγώνα, όπως και απλών ανθρώπων, ιερέων και δασκά-
λων καταδεικνύει πως η προσπάθεια αυτή ήταν συλλογική εθνική υπόθεση, για τη 
διατήρηση της ελληνικότητας της διαφιλονικούμενης περιοχής και των τεκμηρίων 
ενσωμάτωσής της στην Ελλάδα. Βασικό, επομένως, στοιχείο της εθνικής ιδέας 
και της ελληνικής εθνικής ταυτότητας ανιχνεύεται το θάρρος, η αγωνιστικότητα, 
η αλληλεγγύη, η αυτοθυσία και η συλλογική δράση στο εθνικό πεδίο, χωρίς γεω-
γραφικούς ή κοινωνικούς αποκλεισμούς, για έναν δίκαιο εθνικό αγώνα.

Το εθνικό υποκείμενο διατυπώνει προκαταλήψεις, απόρριψη και υποτίμηση 
απέναντι στον «εθνικό άλλο»-εχθρό, ο οποίος ταυτίζεται με τη βία, τη δειλία, 
την απολίτιστη συμπεριφορά και συνδέεται με το ταραχώδες ιστορικό παρελθόν 
του «εθνικού εαυτού», δηλαδή με τραυματικά γεγονότα, πολέμους, υποδούλω-
ση, ταπείνωση. Ο «εθνικός εαυτός» αρνείται να αναγνωρίσει οποιοδήποτε κοινό 
στοιχείο με τον «εθνικό άλλο» και τον πολιτισμό του, επομένως τον τοποθετεί 
στον αρνητικό πόλο της αξιολογικής κλίμακας. Παρατηρούμε τον «εθνικό εαυ-
τό» να ασκεί ηγεμονικά το δικαίωμα απόρριψης του «γείτονα εθνικού άλλου», 
καθώς έχει κατασκευάσει την εικόνα της πολιτισμικής και ηθικής υπεροχής για 
τον εαυτό του σε συνδυασμό με την κατασκευή μιας υποβαθμισμένης εικόνας 
του «άλλου». Η προβολή των διαφορών, και μάλιστα με ιδιαίτερη έμφαση, των 
αρνητικών χαρακτηριστικών του «άλλου», τονώνει την ενότητα και την ομοιογέ-
νεια του «εθνικού εαυτού». Η τοπική εγγύτητα, δηλαδή η γειτνίαση του «εθνικού 
εαυτού» με τον «εθνικό άλλο», με τις συνακόλουθες αλυτρωτικές διεκδικήσεις, 
τοποθετεί αυθαίρετα τον καθένα στη δική του σφαίρα, χωρίς προσπάθεια αλ-
ληλοκατανόησης.

Οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι πλαισιώνονται με στερεότυπα που συντελούν 
στην παγιωμένη κατασκευή της εικόνας τους. Είναι οι εθνικές ομάδες στις οποί-
ες καταλογίζεται βίαιη συμπεριφορά εναντίον των Ελλήνων, με ύπουλα μέσα, 
κάποιες φορές. Αυτή η υποτιμητική διαπίστωση επαναλαμβάνεται και δημιουρ-
γεί προκαταλήψεις, που δεν μπορούν εύκολα να αναιρεθούν. Ο «εθνικός άλλος» 
Τούρκος αποτελεί τον εχθρό από την Ανατολή, με κύριο χαρακτηριστικό του τη 
βαρβαρότητα, τη βιαιότητα στη συμπεριφορά του απέναντι στους Έλληνες και 
τη θρησκεία τους. Ο «εθνικός άλλος» Βούλγαρος παρουσιάζεται με βασικό του 
χαρακτηριστικό την βιαιότητα και την επιθετικότητα, καθώς επιβουλεύεται τη 
Μακεδονία και αποτελεί μόνιμη εχθρική απειλή για την Ελλάδα, στις δυο πρώ-
τες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Η παρουσίαση της βουλγαρικής βιαιότητας είναι 
πολύ έντονη, καθώς οι Βούλγαροι δεν απειλούν μόνο με κατάκτηση την περιοχή 
της Μακεδονίας αλλά και με αφανισμό του ελληνικού στοιχείου. Επιπλέον, για 
τους Βούλγαρους θεμελιώνεται η ταυτότητα και του αχάριστου «εθνικού άλλου», 
καθώς, αν και οφείλουν τη γλώσσα και τη θρησκεία τους, δηλαδή πολιτισμικά 
στοιχεία στους Έλληνες, ανταπέδωσαν αυτή την οφειλή με τη βίαιη διεκδίκη-
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ση εδαφών, στα οποία δεν είχαν καμιά δικαιοδοσία. Η βίαιη συμπεριφορά του 
«εθνικού άλλου» και η υλική υπεροχή του αξιολογούνται ως αναποτελεσματικά 
μέσα για την επιβολή του, καθώς ο «εθνικός εαυτός» υπερέχει πνευματικά και 
ηθικά. Αυτή είναι η κυρίαρχη αντίληψη που διαμορφώνεται μετά από διαδοχικές 
προσεγγίσεις στα κείμενα, σε όλη την ιστορική πορεία του «εθνικού εαυτού» και 
αποκρυσταλλώνεται σε ύψιστη αξία για την εθνική ιδέα. 

Τα κείμενα της μελέτης μας με την αφηγηματοποίηση της ιστορίας και την 
μυθοπλασία αναπαράγουν με την επαναληπτικότητα της ανθολόγησής τους την 
εγγεγραμμένη ιδεολογία, νοηματοδοτώντας την εθνική εικόνα Ελλήνων, Τούρ-
κων και Βουλγάρων. Οι τεχνικές της αφήγησης και του διαλόγου με την ενισχυτι-
κή δύναμη των λεκτικών λογοτεχνικών σχημάτων πλαισιώνουν και αναπλάθουν 
τα ιστορικά γεγονότα, συγκροτώντας μια πειστική εικόνα των ηρώων και των 
δρώντων ιστορικών υποκειμένων. 

Διατυπώνεται, έτσι, ένα εθνικό αίτημα ελληνικής δόξας στην περίοδο του 
Μεσοπολέμου, το οποίο ανακλά τη Μεγάλη ιδέα παρά τη διάψευσή της και 
διαπερνά κείμενα, που διδάσκονται στην σχολική τάξη, καλλιεργώντας νέες 
προσδοκίες-αλυτρωτισμούς και την αίσθηση της αδιάσπαστης συνέχειας της 
Ελληνικής Ιστορίας, της ομοιογένειας και μοναδικότητας του Ελληνικού έθνους. 
Το αίτημα της ελληνικής εθνικής δόξας κατασκευάζεται με τα υλικά των περι-
πετειών του παρελθόντος, με τη δύναμη της λογοτεχνικής αναπαράστασης και 
προσπερνώντας την απογοήτευση του παρόντος, όπως και την ερμηνεία των 
τραυματικών γεγονότων προοιωνίζεται ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Τελικά, είναι 
προφανές ότι δεν είναι μόνο τα εγχειρίδια ιστορίας, αλλά και της λογοτεχνίας 
που υπηρετούν το εθνικό αφήγημα. 





Συνέδριο  
των Νεοελληνιστών 

των Βαλκανικών Χωρών

Βαλκάνια και ελληνισμός: ιστορικές 
διασταυρώσεις στον 19ο και στον 20ό αιώνα



Μεθοδολογικές προτάσεις για τη συγκριτική μελέτη  
της πολιτικής ιστορίας στα Βαλκάνια του 19ου αιώνα:  

Η χρησιμότητα των «λεξικών» του ιστορικού1

Ελπίδα Κ. Βόγλη
Αν. Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας 

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ο ιστορικός συνηθίζει να συγκρίνει.2 Όχι σπάνια μάλιστα αποτολμά σύνθε-
τες και περίπλοκες συγκρίσεις, μέσω των οποίων τονίζει την παραδοχή του ότι, 
όποια ερμηνευτική αφήγηση για το παρελθόν τοποθετείται σε ένα περιορισμένο 
εθνικό τοπίο, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα το διεθνές ή και το παγκόσμιο περι-
βάλλον, είναι ασήμαντη. Εξάλλου, το παρελθόν δεν έχει σύνορα. Ούτε μπορούμε 
να φανταστούμε πως απαρτίζεται από επικράτειες που χωρίζονται με σαφήνεια 
μεταξύ τους. Επειδή όμως κάθε μεθοδολογική επέκταση των εξηγήσεων του 
ιστορικού στον χώρο αλλά και στους χρόνους του παρελθόντος, συνεπάγεται 
τον διάλογο μεταξύ διαφορετικών κόσμων και πολιτισμών και συνεπώς τον κίν-
δυνο κάποιοι εξ αυτών να υποτιμηθούν στην κατά παραβολή «συνάντησή» τους 
με τους άλλους,3 η πολυπλοκότητα των συγκρίσεων της ιστορικής επιστήμης, 
οι προϋποθέσεις και κυρίως οι σοβαρές δυσκολίες που ενέχει κάθε απόπειρα 
δημιουργίας συγκρίσιμων μεγεθών, σκιαγραφούν στην αλληλοσύνδεσή τους το 
ερευνητικό εφαλτήριο αυτού του άρθρου –τουλάχιστον για τους εξής λόγους. 

Οι συγκρίσεις του ιστορικού προϋποθέτουν την άριστη εξοικείωσή του με δια-
φορετικά πολιτικά, κοινωνικά και πολιτισμικά πεδία εντός των οποίων παράγονται 

1 Κίνητρο για την παρουσίαση και δημοσίευση αυτού του άρθρου προσφέρει η ανακίνηση μιας ευ-
ρύτερης διεπιστημονικής συζήτησης, στο πλαίσιο της οποίας εγγράφεται και το διετές ερευνητικό 
πρόγραμμα «Λεξικό της ελληνικής πολιτικής και κοινοβουλευτικής ιστορίας κατά τον 19ο αιώνα» 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) στην κύρια ερευνητική ομάδα του οποίου, υπό τον 
συντονισμό της Καθηγήτριας Αθανασίας Μπάλτα, εντάσσομαι κι εγώ μαζί με τους συναδέλφους, 
Επίκουρους Καθηγητές Αντώνη Κλάψη και Διονύση Τζάκη. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος 
το 2019 κατατέθηκε το υλικό (λήμματα και πηγές), ώστε αναμένεται η επεξεργασία και έκδοση 
«λεξικού» της ελληνικής πολιτικής και κοινοβουλευτικής ιστορίας του 19ου αιώνα, η χρησιμότητα του 
οποίου αναλύεται και στο παρόν άρθρο. 
2 Για τη σημασία των συγκρίσεων όχι μόνον για την ιστορία άλλα και τις άλλες επιστήμες που 
μελετούν το κοινωνικό παρελθόν, βλ. C. Lorenz, ‘‘Comparative Historiography: Problems and 
Perspectives’’, History and Theory 38 (2002), σ. 25-39· J. Kocka ‘‘Comparison and Beyond’’, History 
and Theory 42 (2003), σ. 39-44· και του ίδιου ‘‘The Uses of Comparative History’’, στον τόμο R. 
Björk – K. Molin (επιμ.), Societies Made up of History: Essays in Historiography, Intellectual History, 
Professionalisation, Historical Social Theory, & Proto-Industrialisation, Edsbruk, Sweden 1996: 
Akademitryck AB, σ. 197-209.
3 Αναλυτικότερα για τους ελλοχεύοντες κινδύνους, βλ. M. Juneja – M. Pernau, ‘‘Lost in Translation? 
Transcending Boundaries in Comparative History’’, στον τόμο H.-G. Haupt – J. Kocka (επιμ.), 
Comparative and Transnational History: Central European Approaches and new Perspectives, New 
York 2009: Berghahn Books, σ. 103-127. 
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τόσο οι πρωτογενείς πηγές όσο και οι εθνικές ιστοριογραφικές παραδόσεις της 
μελέτης του.4 Σε αυτά ακριβώς τα πεδία του προσφέρονται, συνήθως απλόχερα, 
απαντήσεις στα ερωτήματά του είτε σε εκείνα που έχουν θέσει άλλοι πριν από 
αυτόν και τα οποία αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες των καιρών τους –και φυσικά τα 
κατά τόπους κυρίαρχα «καθεστώτα ιστορικότητάς» τους.5 Με άλλα λόγια τα ερω-
τήματα του ιστορικού διαφέρουν σε κάθε κοινωνία και «έτσι η σύγκριση των εθνι-
κών ιστοριογραφιών πρέπει να προηγείται κάθε ιστορικής σύγκρισης».6 Μάλιστα 
όσο περισσότερο περίπλοκες παρουσιάζονται οι προβαλλόμενες ενότητες των 
συγκρίσεών του τόσο πιο επιτακτική εμφανίζεται η απαίτηση της ανανέωσης και 
του εκσυγχρονισμού ή και της επινόησης πρόσθετων μεθοδολογικών εργαλείων. 

Άλλωστε, ο ιστορικός δεν υποβάλλει σε σύγκριση μόνον έθνη και κράτη ή 
ομάδες που μπορούν σε κάποιον βαθμό να νοηματοδούνται ως ενιαία σύνολα (για 
παράδειγμα, διασπορές, πρόσφυγες ή μετανάστες) είτε μικρότερες και λιγότερο 
ετερογενείς τοπικές και περιφερειακές οικονομικές, κοινωνικές ή πολιτισμικές 
μονάδες, δομές και επίσης θεσμούς ή και πολιτικά, γραφειοκρατικά είτε οικονο-
μικά συστήματα. Όπως αποδεικνύεται, αποτολμά συγκρίσεις ανάμεσα σε εργατι-
κά ή άλλα κινήματα, σε πολιτικές ή εκλογικές συμπεριφορές και νοοτροπίες, σε 
οικονομικά δίκτυα, ακόμη και θρησκείες –με κίνητρο, παραδείγματος χάριν, στο 
τελευταίο και ιδιαίτερα ευαίσθητο υπό σύγκριση ζήτημα, το γεγονός ότι η εμβά-
θυνση στην ιστορική κατανόηση μιας μόνον θρησκείας προϋποθέτει τη γνώση και 
πολλών άλλων.7 Υπό αυτό το πρίσμα συγκρίνονται όλα τα σύνολα που μπορούν να 
αναχθούν σε συγκρίσιμα μεγέθη, ενώ παράλληλα σε κάθε σύγκρισή τους αποκα-
λύπτεται και πρωταγωνιστεί και εκείνη των διαφορετικών χρόνων της κοινωνικής 
πραγματικότητάς τους –και αυτή η τελευταία είναι μια επιμέρους αλλά όχι δευ-
τερεύουσα σύγκριση που διενεργείται ενδεχομένως ασύνειδα, είναι όμως αναπό-
φευκτη. Με άλλα λόγια συγκρίνεται ό,τι προϋπήρχε με αυτό που ακολουθεί, επίσης 
εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο το τελευταίο εξελίχθηκε, αποτιμάται ο αργός ή 
ταχύς αναπτυξιακός ρυθμός του και εν τέλει υπολογίζεται οτιδήποτε μπορεί να 
αναδύθηκε ως απόρροια μιας διαφορετικής εξελικτικής πορείας σε άλλον τόπο.8 

Ήδη κατέστη φανερό πως ο ιστορικός, ο οποίος έμμεσα ή άμεσα δηλώνει 
την προτίμησή του στις συγκρίσεις, αυτομάτως απορρίπτει την απαρχαιωμένη 

4 Βλ. Ελ.  Κ. Βόγλη, Τι πρέπει να γνωρίζει ο ιστορικός για την επιστήμη και το επάγγελμά του, 
Ebook 2015: εκδόσεις Κάλλιπος [διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: https://repository.kallipos.gr/
handle/11419/3821]. 
5 Για την ερμηνεία του όρου βλ. F. Hartog, Καθεστώτα ιστορικότητας. Παροντισμός και εμπειρίες 
του χρόνου, μτφρ. Δ. Κουσούρης, Αθήνα 2014: Αλεξάνδρεια. 
6 St. Berger, ‘‘Comparative History’’ , στον τόμο S. Berger, H. Feldner, K. Passmore (επιμ.), Writing 
History. Theory and Practice, London 2003: Arnold, σ. 166. 
7 Η άποψη αυτή αποδίδεται στον επιφανή ιστορικό των θρησκειών Max Müller (1823-1900) που 
συγκαταλέγεται στους ιδρυτές της συγκριτικής θρησκειολογίας. Βλ. σχετικά τον τόμο T.  Athanasius 
Indinopulos, B. C. Wilson, J. C. Hanges (επιμ.), Comparing Religions. Possibilities and Perils? Leiden 
2006: Brill. 
8 Αναλυτικότερα για τις προοπτικές, τις προϋποθέσεις ή και τους περιορισμούς της συγκρισιμότη-
τας, βλ. St. Berger, ‘‘Comparative History’’,  ό.π., σ. 161-179.
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αφηγηματική, χρονολογική και γεγονοτολογική ιστορία, όπως και τα παλιότερα ή 
σύγχρονα μονοδιάστατα εξηγητικά μοντέλα που είναι πιθανό να παράγονται υπό 
την επίδρασή της (που είναι ακόμη και σήμερα εμφανής). Κατ’ επέκταση παρου-
σιάζεται αρκετά πρόθυμος να συγκρίνει και τα μεθοδολογικά εργαλεία του με 
εκείνα των άλλων επιστημών. Έτσι αποκτά τη δυνατότητα να τα ενημερώνει και, 
συνάμα, εμπλουτίζοντας τη θεωρία του, να επιδιώκει ανανεωμένες αναγνώσεις 
του παρελθόντος και, συνεπώς, προσεγγίσεις που είναι δυνατό να προετοιμάζουν 
τη βαθύτερη κατανόηση και ερμηνεία της αλλαγής των νεωτερικών κοινωνιών και 
την πρόσληψη της ιδιαιτερότητας και μοναδικότητας έκαστης ιστορικής εμπειρί-
ας. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργούνται και τα «λεξικά» του –που, όπως προτεί-
νεται παρακάτω, μοιάζουν με ένα είδος «εγκυκλοπαιδειών»– και αναδεικνύονται 
σε πολύτιμα εργαλεία του έργου και της συνεργασίας του με τις άλλες επιστήμες 
του ανθρώπου και της κοινωνίας, χάρη στις εξής τρεις σημαντικές ιδιότητές τους. 

Πρώτα από όλα η λημματική μορφή τους επιτρέπει την οργάνωση της υφι-
στάμενης επιστημονικής γνώσης με τρόπους που διευκολύνουν τη διάδοση της 
τόσο στο ευρύ κοινό, το οποίο μπορούμε να υποθέσουμε ότι ικανοποιείται από 
μια τέτοια θεματολογική χαρτογράφηση) όσο και στους θεράποντες της επιστή-
μης, κυρίως στα στάδια της έρευνάς τους που αναζητούν «οδηγούς» μελέτης. Με 
άλλα λόγια τα λήμματα, σχετικά ομοιόμορφες παρουσιάσεις εννοιών, ιδεών, γε-
γονότων ή άλλων γενικότερων ζητημάτων που επιλέγονται ως αντιπροσωπευτι-
κά ενός γνωστικού κλάδου, συνήθως περιλαμβάνουν και αναφορές περαιτέρω 
ειδικής βιβλιογραφίας, ώστε να προετοιμάζουν όχι μόνον τα ερευνητικά πεδία 
εμβάθυνσης, αλλά τις προϋποθέσεις ανάπτυξης και ανανέωσής τους: διότι, 
όπως δεν ανασυνθέτουν απολιθώματα στον χρόνο, δεν έχουν διαχρονική ισχύ. 
Έτσι αναδύεται και η δεύτερη κατά βάση εργαλειακή ιδιότητα κάθε λεξικού: ούτε 
«προσδοκά [...] να υποκαταστήσει ή να συνοψίσει το σύνολο των γνώσεων που 
διαθέτουμε ή θα προκύψουν ερευνητικά στο μέλλον»,9 ούτε «είναι μια απλή συλ-
λογή ορισμών». Στην ουσία «δηλώνει και το τι είναι η επιστήμη» στην οποία αφι-
ερώνεται, και «παράλληλα προδιαγράφει και προτείνει την πορεία εξέλιξης και 
ενοποίησής της»,10 σε συνάρτηση πολλές φορές με τα ιδιαίτερα κοινωνικά και 
πολιτικά συμφραζόμενα μιας υπό εξέταση κοινωνίας. Έτσι, αν το πρώτο ζεύγος 
στοχεύσεων υλοποιείται σε «εγκυκλοπαίδειες» ή «λεξικά» γενικά της κοινωνικής 
ιστορίας,11 αμφότερα επιτυγχάνονται σε όσα εστιάζονται, για παράδειγμα, στη 

9 Βλ. στον «οδηγό χρήσης» που προτάσσεται σε ένα από τα λίγα λεξικά που δημοσιεύτηκαν ως 
αποτέλεσμα ελληνικού ερευνητικού προγράμματος, Β. Βαμβακάς – Π. Παναγιωτόπουλος (επιμ.), 
Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’80. Κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό λεξικό, Θεσσαλονίκη 22014: 
Επίκεντρο, σ. xxiii. 
10 Με αυτές τις σκέψεις προλογίζουν το λεξικό τους που δημοσιεύτηκε με τίτλο The Penguin 
Dictionary of Sociology το 1984 οι N. Abercombie, S. Hill και B. S. Turner και το οποίο συγκαταλέ-
γεται στα πρώτα που μεταφράστηκαν στην ελληνική γλώσσα. Βλ. Λεξικό κοινωνιολογίας, μτφρ. Α. 
Κάντας, Σ. Κάντας, επιμ. Π. Τερλεξής, Αθήνα 1991: Πατάκης, σ. θ´.
11 Βλ. ενδεικτικά P. N. Stearns (επιμ.), Encyclopedia of Social History, New York 1994: Garland 
Publishing Inc. 
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νεότερη ευρωπαϊκή κοινωνική ιστορία12 ή ειδικότερα στη μεταπολεμική πολι-
τική, οικονομική και ευρύτερα πολιτισμική εξέλιξη μίας χώρας είτε ακόμη και 
σε μια μόνον κρίσιμη δεκαετία της.13 Ως αποτέλεσμα, ακόμη και μια συνοπτική 
αναφορά στην ανάπτυξη των λεξικών της ιστορίας και των άλλων επιστημών 
του ανθρώπου και της κοινωνίας θα μπορούσε να αποκαλύπτει, πέρα από την 
εργαλειακή χρησιμότητά τους, τις θεμελιώδεις όψεις της εξέλιξής τους καθώς 
και των πολλών συναντήσεών τους στο υπό εξέταση παρελθόν.14 

Ούτε οι πηγές ούτε οι ιστοριογραφικές παραδόσεις ούτε οι ιδέες ή οι έννοιες του 
πολιτικού λεξιλογίου μπορούν να συγκριθούν αυτόνομα, αφού συνδέονται με κρα-
τικές δομές, θεσμούς ή συλλογικές νοοτροπίες που προσδιορίζονται με ιδιαίτερους 
τρόπους και όρους, ώστε είναι εξίσου απαραίτητη η κατανόηση της λειτουργίας, της 
εφαρμογής αλλά και της ιδιαίτερης εννοιολόγησής τους στο πλαίσιο έκαστου κοινω-
νικού περιβάλλοντος. Με εφαλτήριο λοιπόν τις υπάρχουσες θεωρητικές προτάσεις 
της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας, το κείμενο που ακολουθεί, εστιάζεται 
στη χρησιμότητα των λεξικών της πολιτικής και κοινοβουλευτικής ιστορίας –εξαγ-
γέλλοντας μεταξύ άλλων την απο-περιθωριοποίηση της ιστορικής επιστήμης. 

Ποιος (ή γιατί) χρειάζεται τα λεξικά ως εργαλεία; 
Τα λεξικά είναι εργαλείο που είχε δοκιμαστεί στη μεθοδολογία των κοινω-

νικών επιστημών τη δεκαετία του 1930,15 όταν η αναγνωρισμένη ως αμιγώς αν-

12 Βλ. ενδεικτικά P. N. Stearns (επιμ.), Encyclopedia of European Social History from 1350-2000, 
New York 2001: Charles Scribner’s Sons, 6 τόμοι. 
13 Ως ενδιαφέροντα παραδείγματα αξίζει να σημειωθούν εδώ τουλάχιστον το περίπου δύο χιλιά-
δων σελίδων J. Ciment (επιμ.), Postwar America. An Encyclopedia of Social, Political, Cultural, and 
Economic History, New York 2013: Sharpe Reference· επίσης το λεξικό σε επιμέλεια των Β.  Βαμ-
βακά – Π. Παναγιωτόπουλου, Η Ελλάδα στη δεκαετίας του ’80, ό.π. 
14 Με άλλα λόγια η πολιτική επιστήμη «δανείζεται παραδείγματα και μεθόδους από την ιστορία, την 
ανθρωπολογία, την κοινωνιολογία, την κοινωνική ψυχολογία και άλλες επιστήμες, για να εξετάσει 
κατά κανόνα συγκριτικά ζητήματα όπως: πώς διαμορφώνονται οι συλλογικές συμπεριφορές (π.χ. των 
ψηφοφόρων), οι επιλογές των κυβερνητικών ελίτ και διάφορες άλλες όψεις της πολιτικής ζωής· πώς 
αναπτύσσονται οι κοινωνικές οργανώσεις, οι ομάδες και οι τάξεις, οι θεσμοί και τα συστατικά τους 
στοιχεία, οι διεθνείς σχέσεις ή ειδικότερα οι σχέσεις μεταξύ εθνικών κρατών στο πλαίσιο διεθνών 
οργανισμών και οικονομικών συστημάτων· και γενικότερα πώς διαμορφώνονται και πώς εξελίσσονται 
οι ιδέες για την πολιτική και την κοινωνία». Βλ. Ε. Βόγλη, Τι πρέπει να γνωρίζει ο ιστορικός, ό.π., σ. 241. 
15 Το 1930 στην πρόλογο ενός από τα σπουδαιότερα έργα αυτής της μορφής η πειστικότερη εξήγη-
ση της χρησιμότητάς του ήταν η αναγκαιότητα της γνωριμίας και συνεργασίας των επιστημών που 
μελετούν τον άνθρωπο ως κοινωνικό ον και την κοινωνία ως σύνολο. Μάλιστα η ανάγκη αυτή φαί-
νεται ξεκάθαρα, διευκρίνιζε ο επιμελητής, «αν αναλογιστούμε τη σχέση του ατόμου με την ομάδα 
και αποτολμήσουμε να κατανοήσουμε τις αφανείς επιρροές που ασκούν αμοιβαία οι διαφορετικές 
επιστήμες της συλλογικής δράσης». Κατ’ επέκταση ένα τέτοιο εκδοτικό εγχείρημα στόχο είχε και 
την κατοχύρωση της θέσης των νέων κοινωνικών επιστημών που είχαν πια ωριμάσει, δίπλα στις 
παλιότερες. Εξαιτίας της σημασίας της μάλιστα η προετοιμασία αυτής της πολύτομης εγκυκλοπαί-
δειας ξεκίνησε το 1923, συνεχίστηκε το 1926, με αποτέλεσμα την άνοιξη του 1927 να συνεργαστούν 
δέκα ενώσεις ανθρωπολόγων, κοινωνιολόγων, ιστορικών, ψυχολόγων, πολιτικών επιστημόνων, νο-
μικών και άλλων και να ξεκινήσει η υλοποίησή της. Βλ. E. R. A. Seligman (επιμ.), Encyclopaedia of 
the Social Sciences, New York 1930: The Macmillan Company, τ. 1, σ. xvii-xviii. Ο τελευταίος τόμος 
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θρωπιστική επιστήμη της ιστορίας δεν εντασσόταν μεταξύ αυτών και οι ελάχι-
στοι θιασώτες της κοινωνικής της ταυτότητας λογίζονταν μαρξιστές και επανα-
στάτες με την αρνητική φόρτιση των όρων στα πεδία της επιστήμης. Φυσικά η εν 
λόγω επινόηση σχετιζόταν με τη διαχείριση ενός συγκεκριμένου προβλήματος. 
Οι πρωταγωνιστές και κάθε λογής οπαδοί της μέσω αυτής πετύχαιναν τη θε-
ωρητικοποίηση του κατά βάση αφηγηματικού μοντέλου των εγκυκλοπαιδειών 
παγκόσμιας ιστορίας, που είχαν εμφανιστεί στον 19ο αιώνα και είχαν γνωρίσει τις 
πρώτες κορυφαίες επιτυχίες τους προς τα τέλη του γύρω από σημαντικά πανε-
πιστήμια –όπως αυτό του Cambridge– και στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμ-
μάτων με γενναιόδωρες χρηματοδοτήσεις και παράγωγα έργα πολυδάπανες, 
πολύτομες και περίτεχνα διαφημισμένες εκδόσεις. Έτσι εξηγείται και η χρήση 
των όρων λεξικό ή εγκυκλοπαίδεια με την ίδια περίπου σημασία. Ας σημειωθεί 
ενδεικτικά εδώ η Εγκυκλοπαίδεια Σύγχρονης Ιστορίας που δημοσιεύθηκε με 
εμπνευστή και επιμελητή στον πρώτο τόμο της το 1896 τον τότε 62χρονο εύπο-
ρο και επιφανή αριστοκράτη, πάλαι ποτέ πολιτικό, κάτοχο επί τιμή της ομώνυμης 
βασιλικής έδρας του πανεπιστημίου του Cambridge λόρδο Acton.16 Αυτό μάλιστα 
ήταν το έργο της κατηγορίας του, που είχε προβληθεί ως «καλύτερο» (ό,τι κι αν 
σήμαινε αυτό) τόσο από την 12τομη γενική ιστορία της Σορβόννης, η οποία είχε 
ξεκινήσει τρία χρόνια νωρίτερα, όσο και από τα αντίστοιχα εγχειρήματα των Γερ-
μανών ιστορικών.17 

Ποιοι ήταν όμως οι απώτεροι στόχοι αυτού του τύπου ιστορικής εγκυκλοπαί-
δειας; Κατά προτεραιότητα, η έμμεση παραβολή, η γενικευτική, ενδεχομένως 
επιφανειακή, ακόμη και ηθελημένα παραπλανητική, που μπορεί να είχε στόχο 
την απόδειξη της ανωτερότητας ενός έθνους ή κράτους έναντι των άλλων –ακό-
μη κι αν ο Άκτον υιοθετούσε ως φιλόδοξη στόχευσή του τη συγγραφή μιας ιστο-
ρίας στην οποία «η περιγραφή της Μάχης του Βατερλό θα πρέπει να ικανοποιεί 
εξίσου και τους Γάλλους και τους Άγγλους, και τους Γερμανούς και τους Ολλαν-
δούς».18 Είναι αξιοσημείωτο ότι με αυτόν τον τρόπο και ο ίδιος έθετε το ερώτημα 
που μας απασχολεί εδώ: γιατί η σταδιακή πρόοδος των εργαλείων ήταν τόσο 
σημαντική; Η πειστικότερη εξήγηση είναι ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για την εξέλιξη της μεθοδολογίας και της θεωρίας και συνεπώς της επιστημονι-
κής δυναμικής προοπτικής. Σε δεύτερο επίπεδο, καθώς η τεχνική των λημμάτων 

αυτής της σειρά δημοσιεύτηκε το 1935 και γνώρισε μια δεύτερη, πλήρως αναθεωρημένη έκδοση 
το 1968 με επιμέλεια του D. L. Sills (και τίτλο International Encyclopedia of the Social Sciences) 
και επίσης μια τρίτη (με τον τελευταίο τίτλο) που ξεκίνησε το 2004 –ο πρώτος τόμος της οποίας 
εκδόθηκε το 2008. 
16 Βλ. The Cambridge Modern History, New York 1896: The Macmillan Company, που σχεδίασε ο 
λόρδος Acton και επιμελήθηκε τον πρώτο τόμο του. 
17 Αναλυτικότερα για τις βασιλικές έδρες και τις εγκυκλοπαίδειες του 19ου αιώνα, βλ. το πρώτο 
κεφάλαιο στο Ε. Βόγλη, Τι πρέπει να γνωρίζει ο ιστορικός, ό.π.
18 Το χωρίο μεταφέρεται παραπάνω από τον πρόλογο του Αντώνη Λιάκου στο μοναδικό ίσως έργο 
του Λόρδου Acton που μεταφράστηκε στα ελληνικά από τον Ανδρέα Παππά: βλ. Λόρδος Άκτον, 
Από την Αναγέννηση στην Αμερικανική Επανάσταση. Η φιλελεύθερη ματιά στην ιστορία, Αθήνα 
2008: Σμίλη, σ. 11-12. 
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παράγει ένα διεθνές και διεπιστημονικό μεταστάδιο θεωρητικής κωδικοποίησης 
των κεντρικών εννοιών της κοινωνικής εξέλιξης στον χρόνο, οι μηχανισμοί της 
σύγκρισης απεγκλωβίζονται από τις γραμμικές και επιλεκτικά συνοπτικές ανα-
συνθέσεις της τυπικής μορφής μιας αφηγηματικής ιστορικής εγκυκλοπαίδειας. 
Το αποτέλεσμα είναι η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των ερευνητικών ερωτη-
μάτων της συγκριτικής προσέγγισης.19

Στα ζητήματα πραγμάτευσης είναι πιθανό να συγκαταλέγονται γενικά φαινό-
μενα όπως ο εθνικισμός, η κρατική συγκρότηση, η αστικοποίηση, ο ρατσισμός και 
πολλά άλλα, σα να προσέφερε η ραγδαία αναπτυσσόμενη ως προς τα εργαλεία 
της συγκριτική μεθοδολογία τη μαγική συνταγή αποκωδικοποίησης όχι μόνον της 
οργάνωσης και λειτουργίας των δομών και της κοινωνικής/συλλογικής πολιτικής 
κουλτούρας: δηλαδή του δυσδιάκριτου πεδίου όπου οι θεσμοί και τα συστήματα 
συναντούν τα «κοινωνικά σύνολα» και μεταμορφώνονται στην αλληλοσύνδεση και 
ανατροφοδότησή τους υπό τις επενέργειες των κοινωνικών συμπεριφορών που οι 
ίδιοι παράγουν.20 Είναι πιθανό λοιπόν να οδηγούμαστε σε περίπλοκα ερωτήματα, 
όπως: Γιατί η πρώτη εθνική Επανάσταση στον χώρο των Βαλκανίων εκδηλώθηκε 
το 1821 από τους Έλληνες και όχι από άλλον λαό της χερσονήσου; Γιατί στην Ελλά-
δα δεν είχε μεγάλη απήχηση ο μαρξισμός συγκριτικά με άλλες βαλκανικές χώρες; 
Πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για τις ευρείας κλίμακας 
δομές και διεργασίες (για παράδειγμα, την καπιταλιστική οργάνωση ή την εκβιο-
μηχάνιση) που μεταμόρφωσαν τον κόσμο ή ειδικότερα τον βαλκανικό κόσμο του 
19ου αιώνα, και εκείνων που μεταμορφώνουν τον δικό μας κόσμο σήμερα; Άραγε 
πόσο δύσκολο είναι να ανιχνεύσουμε τη σημασία των όρων φιλελευθερισμός ή 
συντηρητισμός και επιπλέον τους συντελεστές διαμόρφωσης (ή και πρόσληψης) 
συλλογικών πολιτικών (ίσως και εκλογικών) συμπεριφορών, παρακολουθώντας 
την ανάδυση της πολιτικής κουλτούρας στα όμορα και αλληλοσυσχετιζόμενα αλλά 
κατά βάση διαφορετικά βαλκανικά κοινωνικά πεδία; 

Ο ιστορικός που συνήθως θέτει σύνθετα και απαιτητικά ερωτήματα –φυ-
σικά όχι επειδή τα λησμόνησαν οι προηγούμενοι– εφοδιασμένος με την ευρεία 
παρατήρηση στον χρόνο και τον χώρο του περιβάλλοντος κόσμου του, εντός του 
οποίου αναπτύσσεται και η υπό εξέταση κοινωνία του, προφανώς δεν είναι βέ-

19 St. Berger, ‘‘Comparative History’’,  ό.π., σ. 161-179.
20 Για παράδειγμα, ο επιμελητής της τρίτης κατά σειρά εγκυκλοπαίδειας των κοινωνικών επιστη-
μών των εκδόσεων Macmillan εξηγεί: ότι «η νέα έκδοση αντανακλά τις επιδράσεις της ανάπτυξης 
της κριτικής θεωρίας στις μεταμοντέρνες μορφές των κοινωνικών επιστημών, ιδίως στα πεδία της 
πολιτισμικής ανθρωπολογίας, της ποσοτικής κοινωνιολογίας και μεθοδολογίας [...] (ότι) περιλαμβά-
νει την πιο εκλεπτυσμένη θεωρητική αντίδραση προς αυτές εξελίξεις [...] (ότι) ενσωματώνει μετα-
σχηματιστικές εξελίξεις στις κοινωνικές επιστήμες, την καθιέρωση της χρήσης των εφαρμοσμένων 
στατιστικών και μαθηματικών μοντέλων στην οικονομολογία, την ψυχολογία και την κοινωνιολο-
γία, την ανάδυση των πολιτισμικών σπουδών, συμπεριλαμβανομένης και της μελέτης της λαϊκής 
κουλτούρας [...] τη μελέτη της μνήμης [...] την πρόσφατη κατασκευή και ανάπτυξη εννοιών όπως 
“οι άλλοι”, οριενταλισμός, αιτιότητα, μετααποικιοκρατία, σύγκρουση πολιτισμών [...] (και εν τέλει 
ότι) ενσωματώνει τη μεταβαλλόμενη δημογραφία της ακαδημαϊκής κοινότητας». Βλ. W. A. Darity 
Jr., International Encyclopedia of the Social Sciences, New York 22008: Macmillan [an imprint of 
Thompson Gale], τ. 1, σ. xii.
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βαιος ότι μπορεί να καταλήξει στην απάντησή τους. Αντίθετα, φαίνεται πως εν-
διαφέρεται περισσότερο για την «επιχειρηματολογία» που μπορεί να αναπτύξει 
ως αποτέλεσμα μιας διεπιστημονικής προσέγγισης: δηλαδή «βασίζεται περισ-
σότερο στη φιλοσοφία [...] στη φιλοσοφία της επιστήμης [...] στην κοινωνιολογία 
παρά στην ιστορία», αφού για «να γίνει κατανοητό ένα συγκεκριμένο γεγονός ή 
να διερευνηθεί ένα πρόβλημα» θα πρέπει να τοποθετηθεί στην ερευνητική φα-
ντασία του «σε σχέση με ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο περιβάλλον».21 Ως απο-
τέλεσμα ο ιστορικός προσπαθεί να δημιουργήσει συγκριτικά τάξεις πραγμάτων, 
προκειμένου να κατασκευάζει εμπεριστατωμένες ερμηνείες της πολιτικής στο 
παρελθόν και το παρόν, και έτσι να διατηρεί ευρύτερα περιθώρια (ας πούμε από 
τον πολιτικό επιστήμονα) για να δίνει έμφαση στην ανυποχώρητη ιδιαιτερότητα 
των ιστορικών εμπειριών και επίσης να παραδέχεται πως η απώτερη προσδοκία 
του είναι να καταλήξει μέσω της προσεκτικής ανάλυσης διάφορων μεμονωμέ-
νων περιπτώσεων σε κατά προσέγγιση χρήσιμες εμπειρικές γενικεύσεις. 

Προφανώς θα ήταν παράτολμο ή και υπερβολικά αισιόδοξο να υιοθετήσουμε 
την άποψη που διατύπωσε το 1895 ο Εμίλ Ντυρκέμ ότι οι συγκρίσεις της ιστορίας 
ή των άλλων επιστημών της κοινωνίας και του ανθρώπου είναι κάτι αντίστοιχο 
με τα πειράματα των φυσικών επιστημών –με την έννοια ίσως ότι σε μία σύ-
γκριση τα στοιχεία απομονώνονται για να καταδείξουν την αιτιακή σχέση τους.22 
Πειράματα σε αυτές τις επιστήμες δεν υπάρχουν: τουλάχιστον όχι με τη σημασία 
που αποκτά ο όρος στις φυσικές επιστήμες. Γιατί σε γενικές γραμμές οι έρευ-
νες, ιδίως στο πλαίσιο συλλογικών έργων και ομαδικών προγραμμάτων, ενέχουν 
παρόμοια στοιχεία πειραματισμών. Ο Charles Tilly μας παραθέτει την εμπειρία 
του από τα «πειράματα» στα οποία συμμετείχε σε συνεργασία με ιστορικούς στο 
πλαίσιο ενός διεπιστημονικού προγράμματος που έλαβε χώρα το 1969. Το θέμα 
του ήταν η συγκριτική μελέτη της διαδικασίας συγκρότησης κράτους στη Δυτι-
κή Ευρώπη. Φυσικά πολλά ερωτήματα δεν απαντήθηκαν ούτε οδήγησαν στην 
παραγωγή μοντέλων εξέλιξης, όπως ίσως θα ήταν επιθυμητό. Το κενό, ωστόσο, 
κάλυψαν, κατά τον Tilly, οι ιστορικοί: οι οποίοι αποτολμώντας να συγκρίνουν δια-
φορετικές πραγματικότητες, του προσέφεραν εμπεριστατωμένες αναγνωρίσεις 
και ερμηνευτικές αναγνώσεις των πολλών διαφορετικών δρόμων πολιτικής επι-
βίωσης των κοινωνιών του παρελθόντος και επιπλέον προσεκτικές ανασυνθέ-
σεις (και μάλιστα όχι μόνο εξελικτικά) των ιστορικών προβλημάτων. Όταν δηλα-
δή ένας ιστορικός εξετάζει το παρελθόν μέσα από γενικές κατηγορίες πολιτικής 
εξέλιξης, είναι σαν να παρατηρεί φωτογραφίες της γης που έχουν ληφθεί από το 
διάστημα. Συνειδητοποιώντας το προφανές –ότι δηλαδή η εθνική επικράτεια που 
τον ενδιαφέρει, δεν είναι παρά μόνο ένα κομμάτι ενός ευρύτερου συστήματος– 
αισθάνεται την ανάγκη να πλησιάσει όσο πιο κοντά μπορεί, για να συγκρίνει τα 

21 Κ. Γαβρόγλου, Το παρελθόν των επιστημών ως ιστορία, Ηράκλειο 2013: Πανεπιστημιακές εκδό-
σεις Κρήτης, σ. 75. 
22 Πρόκειται για άποψη που διατύπωσε το 1895, στη μελέτη του Οι κανόνες της κοινωνιολογικής 
μεθόδου και επιλεγμένα κείμενα για την κοινωνιολογία και τις μεθόδους της. Βλ. ανάλυση σχετικά 
στο Ε. Βόγλη, Τι πρέπει να γνωρίζει ο ιστορικός, ό.π., σ. 241-242. 
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διαφορετικά χαρακτηριστικά, που από μακριά φαίνονται παρόμοια, διότι το πότε 
και το πού λαμβάνουν χώρα κάποιες δεδομένες εξελίξεις, είναι παράγοντες που 
επηρεάζουν καθοριστικά και το πώς εξελίσσονται. Το σπουδαιότερο λοιπόν συ-
μπέρασμα του Tilly ήταν το εξής: τα μοντέλα των πολιτικών εξελίξεων δεν επι-
τρέπουν στον ερευνητή να επιχειρεί ερμηνείες, ούτε να προσφέρει πρωτότυπες 
απαντήσεις, εάν οι ερωτήσεις που θέτει δεν είναι απολύτως σαφείς, καθώς και ότι 
τα πιο ευρηματικά σχήματα, που είναι πιθανό να επινοεί σε μια δεδομένη χρονική 
στιγμή, είναι αδύνατο να καταστούν υποθέσεις ερμηνείας για το αύριο.23

Εν κατακλείδι η συγκριτική έρευνα δεν είναι μια αυτόνομη μέθοδος. Δεν μοιά-
ζει με πείραμα και ούτε θα πρέπει να ταυτίζεται με τη διαδικασία κατασκευής θε-
ωριών. Είναι πολύ πιθανό πως οι συγκρίσεις οδηγούν στη διαμόρφωση κάποιας 
θεωρίας αλλά, ειδικά σε ό,τι αφορά την ιστορική επιστήμη, ούτε είναι αυτός ο στό-
χος ούτε οι θεωρίες, που ενδεχομένως παράγονται, χρησιμεύουν για την εξήγηση 
ή πρόβλεψη γεγονότων και εξελίξεων. Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι συγκρίσεις του 
ιστορικού αναγνωρίζουν και αναδεικνύουν τους διάφορους τρόπους μιας εξέλιξης, 
με αποτέλεσμα να οδηγούν την προσοχή μας σε δεδομένα κομμάτια της πραγμα-
τικότητας του παρελθόντος, που από μια επιφανειακή άποψη μοιάζουν ασήμα-
ντα ή ασύνδετα μεταξύ τους. Ας αφήσουμε λοιπόν το παρελθόν να «μιλήσει»: στην 
προκειμένη περίπτωση δηλαδή τον βαλκανικό κόσμο του 19ου αιώνα. 

Γιατί θα πρέπει να μελετάμε σήμερα συγκριτικά  
την πολιτική ιστορία των βαλκανικών κρατών;
Οι απαντήσεις στο κεντρικό ερώτημα αυτής της ενότητας, όπως είναι φυ-

σικό, εντοπίζονται στο παρόν, το οποίο τροφοδοτεί το παρελθόν με νέα ερωτή-
ματα. Αυτό σημαίνει ότι ναι μεν ό,τι έχει συμβεί, έχει συμβεί και δεν αλλάζει, ότι 
δηλαδή το παρελθόν δεν μεταβάλλεται, αλλά οι ερμηνείες του δεν είναι οριστι-
κές και οι προβολές του στο εκάστοτε παρόν εξαρτώνται από τις αλλαγές που 
μεσολαβούν.24 Από όλες τις αλλαγές που έχουν συμβεί στις τρεις δεκαετίες μετά 
την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου 
(αλλαγές εθνικές, εθνικιστικές, συνοριακές, δημογραφικές, κοινωνικές, οικονο-
μικές ή άλλες), σπουδαιότερη μπορεί να θεωρηθεί η κοινωνική υποδοχή των ρηξι-
κέλευθων μετασχηματισμών των όρων που πρωταγωνιστούν στην πολιτική ιστορία 
(για παράδειγμα, συντηρητισμός, φιλελευθερισμός, εκδημοκρατισμός, συγκεντρω-
τισμός, ή άλλοι) και αποκτούν το διαφορετικό περιεχόμενό τους στο πλαίσιο της 
εποχής και του τόπου (ή κράτους) όπου χρησιμοποιούνται. Αν απομονωθούν από 
τον χρόνο και τον χώρο τους, μοιάζουν με κατηγοριοποιήσεις που επιτρέπουν ή και 

23 C. Tilly, ‘‘Why and How History Matters’’, στο R. Goodin – C.  Tilly (επιμ.), Oxford Handbook of 
Contextual Political Analysis, Oxford 2006: Oxford University Press, σ. 417-37.
24 Για την πρόσληψη του χρόνου και της σχέσης μεταξύ παρελθόντος και παρόν, βλ. Α. Λιάκος, 
«Προς επισκευήν ολομέλειας και ενότητος. Η δόμηση του εθνικού χρόνου», στον τόμο Επιστημονική 
συνάντηση στη μνήμη του Κ. Θ. Δημαρά, Αθήνα 1994: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, σ. 171-199. 
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ενθαρρύνουν γενικεύσεις, παρερμηνείες και παρανοήσεις, καθώς και μεταγενέστε-
ρες ιδεολογικοποιημένες ερμηνευτικές ανασυνθέσεις του ιστορικού παρελθόντος. 

Παραδόξως όμως η συγκριτική πολιτική ιστορία στον χώρο των Βαλκανίων, 
όπως και η εννοιολόγηση των όρων του πολιτικού λεξιλογίου τους, συγκαταλέ-
γονται στα παραμελημένα πεδία τουλάχιστον για τους τρεις παρακάτω λόγους. 
Πρώτα από όλα εξαιτίας της γενικότερης παρακμής της πολιτικής ιστορίας  
–της παρεξηγημένης «πολιτικής ιστορίας» που ταυτίστηκε με την αφηγηματική 
αναπαράσταση εξελίξεων, οι οποίες ήταν σκόπιμο να ζωντανεύουν επιλεγμέ-
νες ένδοξες στιγμές που ήταν χρήσιμες για να νοηματοδοτούν τις εκκολαπτό-
μενες εθνικές ιστοριογραφίες κυρίως του 19ου αιώνα του αιώνα των εθνικών 
επαναστάσεων και εθνικών κρατών, κατά τη γνωστή «περιοδολόγηση» του Eric 
Hobsbawm.25 Στον βαθμό που οι ιστορικοί ικανοποιούσαν τους πολιτικούς ηγέτες 
τους, η πολιτική ιστορία αναδεικνυόταν σε μια πρώιμα απλοϊκή εκδοχή της που 
εστιαζόταν στους σπουδαίους άνδρες και τα κατορθώματά τους και συνέθετε 
ένα ιδεατό παρελθόν γύρω από αυτούς και με βάση τις πρωτογενείς πηγές που 
σχεδόν πάντα υπήρχαν γι’ αυτούς. Έτσι, στη διάρκεια του 19ου αιώνα, σε αρκετές 
χώρες μέχρι τον Μεσοπόλεμο, στην Ελλάδα ίσως μέχρι τα πρώτα στάδια της 
Μεταπολίτευσης, ήταν η «βασίλισσα» που σχεδόν μονοπωλούσε τον χάρτη της 
ιστορίας, παρακάμπτοντας την κοινωνική, την οικονομική, την πολιτισμική και τις 
άλλες ιστορίες. Ως αποτέλεσμα φορτίστηκε και με μια συντηρητική ταυτότητα, 
γιατί έστω και έμμεσα κήρυττε πως αποκλείει τους πολλούς και αφανείς ήρω-
ες του παρελθόντος, τις κοινωνίες, εξ ονόματος των οποίων δρουν οι εκάστοτε 
επιφανείς και σημαντικοί· επίσης γιατί κρυβόταν πίσω από τη ψευδή ασφάλεια 
των γραπτών πολιτικών πηγών, ώστε εγκλωβίστηκε σε συνταρακτικά «ιστορικά 
γεγονότα» και πολέμους· και, τέλος, γιατί παρήγαγε σχολές, ισχυρές παραδόσεις 
ή με απλούστερα λόγια μοντέλα και «συνταγές» ιστορικής γραφής που αποσκο-
πούσαν σε μια περίτεχνη αλλά κατά βάση στρατευμένη ιστορική τεκμηρίωση του 
ένδοξου παρελθόντος, αφού ενίσχυε τη θριαμβολογική και γραμμική εξήγηση 
του παλιού μεγαλείου και τη δημιουργία εθνικών ηρώων· εν τέλει, γιατί νομιμο-
ποιούσε το εκάστοτε παρόν μέσω της μελέτης όσων είχαν προηγηθεί.26

Ο δεύτερος λόγος: η σημαντική διαφοροποίηση των χρόνων, των εμπειριών 
και των παραδόσεων του πολιτικού από τη μία βαλκανική χώρα στην άλλη. Φυ-
σικά, ούτε η πολιτική ούτε οι άλλες ιστορίες αναπτύχθηκαν την ίδια στιγμή, με 
τον ίδιο τρόπο ή για να απαντήσουν στα ίδια ερωτήματα και να ικανοποιήσουν 
τις ίδιες ανάγκες στις διάφορες χώρες των Βαλκανίων, της Ευρώπης και του υπό-
λοιπου κόσμου. Είναι αυτονόητο ότι οι λεγόμενες εθνικές ιστοριογραφίες τους, 
που, όπως είναι λογικό, αναπτύχθηκαν με γνώμονα τα ερωτήματα που έθεσαν 
οι ιστορικοί τους, ενσωματώνουν και αναδεικνύουν διαφορετικές εθνικές παρα-
δόσεις. Άρα δεν είναι άμεσα ή εύκολα συγκρίσιμες, παρά μόνον εάν προηγηθεί η 

25 Αυτή η θεωρία του Eric Hobsbawm εισάγεται κυρίως στη μελέτη του Η εποχή των επαναστά-
σεων, 1789-1848, μτφρ. Μ. Οικονομοπούλου, Αθήνα 2002: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας. 
26 Ε. Βόγλη, Τι πρέπει να γνωρίζει ο ιστορικός, ό.π., σ. 213-235.
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κατανόηση και κατ’ επέκταση η σύγκριση των εν λόγω παραδόσεων. Ομοίως, οι 
πρωτογενείς πηγές, τα κάθε λογής ίχνη του παρελθόντος που παρήχθησαν στην 
εποχή τους για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, σπανίως είναι συγκρίσιμες. 
Και ο τρίτος λόγος: πέρα από την πολιτική ιστορία, ο 19ος αιώνας υποτίθεται ότι 
θεωρείται λιγότερο σημαντικός ή επιστημονικά ελκυστικός. Ούτως ή άλλως η 
αυτονομία της πολιτικής, της κοινωνικής ή όποιας άλλης ιστορίας σε έναν τέ-
τοιας μορφής υποτυπώδη φαντασιακό επιστημονικό χάρτη είναι ένα τεχνητό και 
συμβατικό κατασκεύασμα, ώστε είναι αδύνατο κάποια να θεωρηθεί λιγότερο ή 
περισσότερο σημαντική από τις άλλες, εάν δεν προσδιοριστούν τα ερευνητικά 
ερωτήματα που θα ήταν πιθανό να παράγουν τα κριτήρια μιας κατηγοριοποίη-
σης σημαντικότερων ή ασήμαντων (φυσικά τέτοια κριτήρια είναι μάλλον ανέφι-
κτο να οριστούν). 

Η επικαιροποίηση του πολιτικού ή άλλου παρελθόντος συνδέεται κατά κα-
νόνα με τις ουτοπίες του παρόντος.27 Εν ολίγοις, η «παρεξηγημένη» πολιτική 
ιστορία σήμερα είναι ελκυστική: πρωταγωνιστεί, όχι απαραίτητα διότι ξαφνικά 
διανύει κάποιο στάδιο «αναγέννησης», αλλά επειδή σε αυτήν εστιάζονται πολλοί 
Έλληνες ιστορικοί και ακόμη περισσότεροι πολίτες υπό τις πολύτροπες επενέρ-
γειες του παρόντος τους. Σήμερα, για παράδειγμα, η αναμονή των επικείμενων 
επετείων στις οποίες μάλλον αναπόδραστα όλοι ή οι περισσότεροι επικεντρώ-
νουν την προσοχή τους –σωστότερα στον εορτασμό του αιώνα από την ενσωμά-
τωση της δυτικής Θράκης στον εθνικό κορμό που αναβλήθηκε εξαιτίας της παν-
δημίας και του εγκλεισμού, κυρίως όμως τη συμπλήρωση των διακοσίων χρόνων 
από την Επανάσταση του 1821, και έπειτα των εκατό ετών από τον δραματικό 
τερματισμό της Μεγάλης Ιδέας στη Μικρασιατική Καταστροφή28– σκιαγραφεί τη 
συγκυρία που ενθαρρύνει, τουλάχιστον στο στενό ελληνικό περιβάλλον, ερευνη-
τικά προγράμματα, εκδόσεις, ή ευρύτερες συζητήσεις, εγγραφόμενες στο πλαί-
σιο του δημόσιου διαλόγου για την πολιτική ιστορία του 19ου αιώνα που μοιάζει 
να αναδύεται σα μια νέα «κοινωνική απαίτηση». Μάλλον δεν πρόκειται για κάτι 
καινούριο –για μια κυρίαρχη ανάγκη των καιρών, για επιστημολογική τάση του 
συρμού ή για νέο πολιτικό ρεύμα. Ούτε όμως αυτό που ορίζουμε ως πολιτική, 
κοινωνική, πολιτισμική ή άλλη ιστορία είναι ένα απολίθωμα που παραμένει 
αναλλοίωτο στον χρόνο.

27 Ασφαλώς η ουτοπία διαθέτει το παρόν και την ιστορία της. Βλ. σχετικά Α. Λιάκος, Αποκάλυψη, 
ουτοπία και ιστορία. Οι μεταμορφώσεις της ιστορικής συνείδησης, Αθήνα 2011: Πόλις, κυρίως σ. 43-45. 
28 Είναι χρήσιμο να τονιστεί πως αυτό το άρθρο σε μία πρώτη μορφή του παρουσιάστηκε τον Νοέμ-
βριο του 2019, δηλαδή πριν τη συμπλήρωση των εκατό χρόνων από την προσάρτηση της Θράκης στην 
Ελλάδα και επίσης πριν από την εξάπλωση της πανδημίας –η οποία ασφαλώς επενεργεί ποικιλο-
τρόπως στη διαμόρφωση των επίκαιρων αναγκών και απαιτήσεων από το παρελθόν και την ιστορία. 
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Αντί επιλόγου: Μεθοδολογικές προτάσεις και 
ανανεωμένα εργαλεία
Ήδη παρουσιάστηκαν ορισμένοι από τους κυριότερους λόγους που εξηγούν 

γιατί είναι σήμερα χρήσιμη ή και απαραίτητη μία νέα μεθοδολογική συζήτηση. 
Αξίζει να προστεθούν έστω ως κατηγορίες επιχειρηματολογίας οι ανάγκες που 
σχετίζονται αφενός με την εξέλιξη της ιστορικής επιστήμης και την ανάπτυξη της 
διεπιστημονικότητας στον αρχόμενο 21ο αιώνα. Ο πολλαπλασιασμός των ερευ-
νητικών προγραμμάτων –γιατί σίγουρα για τη δημιουργία ενός λεξικού ή μιας 
εγκυκλοπαίδειας απαιτείται συλλογική εργασία– όχι μόνον είναι αναγκαίος όσο 
ποτέ άλλοτε για να προσφέρει διεξόδους στη σημερινή κρίση των κοινωνικών 
και ανθρωπιστικών σπουδών (ίσως τη σοβαρότερη στην ιστορία τους), και για να 
επιτρέψει τη συμπόρευση της ιστορικής επιστήμης με τη σύγχρονη εποχή –και 
μάλιστα με τη συνδρομή των μέσων της τεχνολογίας. 

Θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι οι όροι/λήμματα ενός εργαλειακού λε-
ξικού διεκδικούν τη θέση τους στα επιστημονικά δίκτυα εννοιών και φαινομένων 
–πάντοτε, βέβαια, με σημείο αναφοράς τα συγχρονικά κοινωνικά συμφραζόμε-
νά τους– έτσι ώστε να διανοίγουν τους ορίζοντες του διεπιστημονικού διαλόγου 
και να αυξάνουν τα περιθώρια πλοήγησης και αξιοποίησης της επιστημολογικής 
χαρτογράφησης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Κατ’ επέκτα-
ση προετοιμάζουν τις προϋποθέσεις για την προσέγγιση όχι μόνον της βιβλιο-
γραφίας αλλά και των πρωτογενών πηγών ενός μη οικείου ερευνητικά πολιτικού 
περιβάλλοντος και προσφέρουν μηχανισμούς αποσυμβολοποίησης των αξιακών 
μηνύματα της πολιτικής κουλτούρας κάθε έθνους. Κι έτσι ο ιστορικός και οι συ-
νεργάτες του από τις άλλες επιστήμες της κοινωνίας και του ανθρώπου έχουν 
προετοιμαστεί να συγκρίνουν όσα φαίνονται από την πρώτη ματιά συγκρίσιμα, 
και επίσης τα υπόλοιπα –τα φαινομενικά μη συγκρίσιμα: γιατί, όπως υποστήριζε 
ο Marcel Detienne, τα πεδία που μπορούν να συγκριθούν, ακόμη κι αν αυτό μας 
εκπλήσσει, αφθονούν.29

29 M. Detienne, Συγκρίνοντας τα μη συγκρίσιμα, μτφρ. Π. Μαρκέτου, Αθήνα 2003: Μεταίχμιο. 
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A B S T R A C T
The “Plovdiv’s coup d’état” took place from Bulgarian nationalists to East-
ern Romulia on September 6, 1885. The coup d’etat hit Greek interests 
in the region and it was the occasion for national claims of Greece. The 
large portion Greek society’s and political system’s fear was a possible 
conquest of Thessaloniki and other parts of Macedonia by the Bulgarians. 
For this reason, the government of Th. Diligiannis proceeded to mobilize 
in order to put pressure on the Ottoman Empire in order to acquire Crete 
and Ioannina. However, Diligiannis’ indecision provoked popular reactions 
with protests in favor of war and, subsequently, the fall of his government. 
Charilaos Trikoupis took over the government and tried to resolve the issue 
through diplomacy.

The paper examines the pressure that exerted on the government of Th. 
Diligiannis in the country and in the international environment by the Great 
Powers of Europe (Great Britain, France, Italy, Germany, Austria and Rus-
sia) and especially by Great Britain, as well as the military preparations 
that took place. In addition, the paper presents the policy Ch. Trikoupis’ in 
this case and his effort to reassure the Great Powers and the Greek public 
opinion. The influence of foreign powers and international financial funds 
forced the Diligiannis government to resign and bring Trikoupis back to 
government.

The method of the historical-social model is used for the research needs’. 
The material indexed in the Department of Newspapers and Magazines of 
the Library of Parliament as well as in the Department of Proceedings and 
in the Gennadius Library.

Τα ιστορικά γεγονότα έχουν μια διαδοχή σε χρονικό, αιτιακό και λογικό επί-
πεδο και βρίσκονται σε μια αλληλεξάρτηση που διέπει τη συνέχεια και την ενό-
τητά τους ή τις ασυνέχειές τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το υποκείμενο της 
ιστορίας δρα με στόχο την εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που του δίδονται 
για να υλοποιήσει τους σκοπούς του.1 Η παρούσα εργασία αφορά στην κρίση 

1 Χ. Μπαμπούνης – Σπ. Τουλιάτος, Μεθοδολογία και ερμηνεία της Ιστορίας, Αθήνα 2017: Παπαζή-
σης, σ. 73-74.



Βαλκάνια και ελληνισμός:  Ιστορικές διασταυρώσεις στον 19ο και στον 20ό αιώνα584 |

μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας την περίοδο 1885-1886, με αφορμή 
το ζήτημα της προσάρτησης της Ανατολικής Ρωμυλίας στη Βουλγαρία και του 
διωγμού του ελληνικού πληθυσμού από πόλεις της συγκεκριμένης περιοχής. 
Μελετήθηκε η στάση της κυβέρνησης του Θεόδωρου Δηλιγιάννη και της αντιπο-
λίτευσης, κυρίως του Χαρίλαου Τρικούπη, σε συνδυασμό με τη διπλωματική και 
στρατιωτική παρέμβαση των ξένων δυνάμεων καθώς και τις τοποθετήσεις του 
Τύπου και τις λαϊκές κινητοποιήσεις σχετικά με το ζήτημα.

Στην ανάλυση των ιστορικών δεδομένων έγινε χρήση των αρχών της Ρεαλι-
στικής Ιστορίας. Καταρχάς, αναζητήθηκε αρχειακό υλικό για την προσέγγιση των 
γεγονότων προκειμένου να εντοπιστούν τα κίνητρα και οι προθέσεις τόσο των 
προσώπων όσο και των κέντρων εξουσίας που δραστηριοποιούνταν την περίοδο 
εκείνη εντός και εκτός ελληνικού βασιλείου. Η καταγραφή των ιστορικών τεκ-
μηρίων και των απόψεων όλων των αντιτιθέμενων πλευρών προσιδιάζει στην 
ανασυγκρότηση της ιστορικής «αλήθειας». Η άσκηση της εσωτερικής πολιτικής 
διασυνδέεται με τη διπλωματική και στρατιωτική δράση.

Στη γεωπολιτική σκέψη των Friedrich Ratzel (1844-1904), Rudolf Kjellen 
(1864-1922) και Karl Haushofer (1869-1946) το ζήτημα της εθνικής ισχύος μιας 
χώρας συνδέεται με την εδαφική της επέκταση για την εξασφάλιση ζωτικού χώ-
ρου. Η κατάκτηση ζωτικού χώρου δίνει τη δυνατότητα για αυτάρκεια πρώτων 
υλών για τη βιομηχανία και την αγορά και κατ’ επέκταση προωθεί την αύξηση 
του πληθυσμού της χώρας, γεγονός σημαντικό για μελλοντικές εδαφικές επε-
κτάσεις.2 Σημειώνεται ότι σε όλη την περιοχή των Βαλκανίων οι εθνικιστικές 
ιδέες3 ήταν αρκετά ενισχυμένες, πράγμα που οδηγούσε σε αλυτρωτικές τάσεις 
τόσο από την πλευρά της Ελλάδας και της Βουλγαρίας όσο και από τη Σερβία, 
τους Αλβανούς και τους Μαυροβούνιους. Σύμφωνα, μάλιστα με τον Hobsbawm, 
η εθνικιστική ιδεολογία των μέσων του 19ου αιώνα βασίστηκε στο πρότυπο του 
κράτους όπως αυτό εμφανίστηκε στο ιδεολογικό πλαίσιο της Γαλλικής Επανά-
στασης με θεμέλιο την αρχή της επικράτειας.4

Η «κρατική» οντότητα της Ανατολικής Ρωμυλίας καθορίστηκε από τη Συν-
θήκη του Βερολίνου το 1878 όπου αποφασίστηκε ο διαμελισμός του Πριγκιπά-
του της Βουλγαρίας, σε δύο συστατικά αυτόνομα γεωγραφικά μορφώματα· την 
υποτελή στον σουλτάνο Εξαρχία της Βουλγαρίας και την αυτόνομη Ανατολική 
Ρωμυλία. Η Συνθήκη του Βερολίνου αναθεωρούσε τη Συνθήκη του Αγίου Στε-
φάνου που δημιουργούσε τη «Μεγάλη Βουλγαρία», υπό την επιρροή της Ρωσίας. 
Με βάση αυτή τη Συνθήκη είχαν ανεξαρτητοποιηθεί τα κράτη της Σερβίας, του 
Μαυροβουνίου και της Ρουμανίας, παραχωρήθηκε η Θεσσαλία και η περιοχή της 
Άρτας στην Ελλάδα (1881) και καθορίζονταν οι συσχετισμοί Ρωσίας και Τουρκί-

2 Πβ. J. E. Dougherty – R. L. Pfaltzgraff, Ανταγωνιστικές θεωρίες διεθνών σχέσεων. Μια συνολική 
αποτίμηση, τ. Α΄, Αθήνα 1992: Παπαζήσης, σ. 95-97.
3 Θ. Κουλουμπής, Διεθνείς Σχέσεις. Εξουσία και Δικαιοσύνη, Αθήνα 1995: Παπαζήσης, σ. 276-277.
4 E. J. Hobsbawm, Η εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-1914, Αθήνα 2002: ΜΙΕΤ, σ. 230-231.
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ας στη βαλκανική χερσόνησο.5 Η Ανατολική Ρωμυλία, περιλαμβάνοντας ελληνι-
κούς, βουλγαρικούς και τουρκικούς πληθυσμούς, θα παρέμενε, σύμφωνα με το 
άρθρο 13 της Συνθήκης, στην πολιτική και στρατιωτική υποτέλεια του σουλτάνου 
αλλά θα είχε διοικητική αυτονομία καθώς ορίστηκε χριστιανός κυβερνήτης. Η 
περιοχή αυτή αποτέλεσε την αφορμή για την έξαρση του εθνικισμού των βαλκα-
νικών λαών που ανεξαρτητοποιήθηκαν αλλά κυρίως των Βουλγάρων, που προ-
σέβλεπαν στην περαιτέρω επέκταση στην υπό οθωμανική κατοχή Μακεδονία.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, με αφόρμηση τις γεωπολιτικές αλ-
λαγές και την εθνική ιδεολογία της Μεγάλης Ιδέας, πραγματοποιούνταν διεργα-
σίες προκειμένου να προωθηθούν εδαφικά τετελεσμένα για μετέπειτα διεκδι-
κήσεις. Με τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου του Μαρτίου του 1878 η Ελλάδα δεν 
απεκόμιζε εδαφικά οφέλη ενώ Σερβία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία και Βουλγαρία 
θα διεύρυναν την επικράτειά τους. Τον Αύγουστο του 1878 η κυβέρνηση Αλέ-
ξανδρου Κουμουνδούρου (11/1/1878 – 21/10/1878) με Υπουργό Εξωτερικών τον 
Θ. Δηλιγιάννη6 άρχισε επίσημα να υποστηρίζει την εκδήλωση επανάστασης στις 
περιοχές της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Μακεδονίας.7 Οι κινήσεις αυτές 
αποσκοπούσαν στην εθνική αφύπνιση των πληθυσμών που επιθυμούσαν την 
ένταξή τους στο ελληνικό κράτος καθώς ελλόχευε ο βουλγαρικός επεκτατισμός. 
Ωστόσο, τα κινήματα που αναπτύχθηκαν στην Ήπειρο και τη Μακεδονία δεν ευ-
δοκίμησαν όπως αυτό της Θεσσαλίας.8

Η προσάρτηση της Θεσσαλίας και της επαρχίας της Άρτας βρήκε την Ελλά-
δα με κυβέρνηση Κουμουνδούρου (12/10/1880 – 3/3/1882). Η κυβέρνηση που 
διαδέχθηκε τον Κουμουνδούρο ήταν η «θεσσαλική» του Χαρίλαου Τρικούπη που 
είχε μεγάλη διάρκεια για τα δεδομένα της εποχής (3/3/1882 – 7/4/1885).9 Σε 
αυτή την περίοδο ο Τρικούπης προσπάθησε να ομογενοποιήσει τις νέες περι-
οχές που προσαρτήθηκαν στο ελληνικό κράτος10 και να αναδιατάξει την εσω-

5 Ευαγγ. Κωφός, «Το ελληνοβουλγαρικό ζήτημα», στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ΄, Αθήνα 
1977: Εκδοτική Αθηνών, σ. 352-354. 
6 Ανδρ. Γ. Δημητρόπουλος, Οι ελληνικές κυβερνήσεις 1843-2004, Αθήνα 2004, σ. 34-35.
7 Ανάλογες εξεγέρσεις είχαν πραγματοποιηθεί στις περιοχές αυτές και κατά τη διάρκεια του Κρι-
μαϊκού Πολέμου, τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 1854. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον Έλληνα πρέσβη 
στην Πετρούπολη Κωνσταντίνο Ζωγράφο ο τσάρος θεωρούσε το κίνημα του 1854 στη Θεσσαλία 
«πρόωρον και ασυνάρτητον επιχείρημα» [Χρ. Δεληγιάννης, «Η ελληνική πρεσβεία στην Πετρούπο-
λη και η διαμόρφωση των ελληνορωσικών σχέσεων την περίοδο 1853-1854», στο Χ. Μπαμπούνης 
(επιμ.), Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Χίλια χρόνια Ελληνορωσικές σχέσεις: Ιστορία και πολιτισμός», 
Αθήνα 2017: Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών ΠΤΔΕ – ΕΚΠΑ, σ. 130-131].
8 Μιλτ. Δ. Σεϊζάνης, Η πολιτική της Ελλάδος και η Επανάστασις του 1878 εν Μακεδονία, Ηπείρω και 
Θεσσαλία, εν Αθήναις 1879: εκ του Τυπογραφείου της Αθηναΐδος, σ. 96.
9 Ανδρ. Γ. Δημητρόπουλος, Οι ελληνικές κυβερνήσεις 1843-2004, Αθήνα 2004, σ. 38.
10 Χρ. Δεληγιάννης, «Τουρκικά και ισραηλίτικα εκπαιδευτήρια στη Θεσσαλία κατά την περίοδο της προ-
σάρτησης στο ελληνικό κράτος (1882-1883)», στο Π. Γεωργογιάννης (επιμ.), Πρακτικά 27ου Διεθνούς 
Συνεδρίου με τίτλο: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ετερότητα, Προσφυγικές Δομές και τα Ελληνικά ως 
δεύτερη ή ξένη γλώσσα, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Ινστιτούτο Πολι-
τισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης, Πάτρα 28-30 Ιουνίου 2019, Πάτρα 2019: Ινστιτούτο Πολιτισμού, 
Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης, σ. 303.



Βαλκάνια και ελληνισμός:  Ιστορικές διασταυρώσεις στον 19ο και στον 20ό αιώνα586 |

τερική οργάνωση και την οικονομική πολιτική της χώρας σε συνάρτηση με τον 
ξένο παράγοντα. Ωστόσο, προχώρησε σε επιβολή βαρύτατης φορολογίας, εξαιτίας 
της δανειακής σύμβασης ύψους 170 εκατομμυρίων χρυσών φράγκων που υπέγρα-
ψε στις 24 Νοεμβρίου του 1883 με τις τράπεζες Κωνσταντινουπόλεως (γαλλικών 
συμφερόντων),11 Ηπειροθεσσαλίας, Γενικής Πιστωτικής και Βιομηχανικής Πίστεως12 
που τελικά του στοίχησε την επανεκλογή στις εκλογές του Απριλίου του 1885. Ει-
δικότερα, προσπάθησε να προσελκύσει το ελληνικό χρηματιστικό κεφάλαιο του 
εξωτερικού, να εφαρμόσει ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής 
κοινωνίας και να αποκτήσει στενότερους δεσμούς με την Αγγλία με τη συμμετοχή 
του ελληνικού στρατού στην αγγλογαλλική εκστρατεία στην Αίγυπτο το 1882.13 

Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, η κυβέρνηση Τρικούπη την περίοδο 
1882-1883 απέφυγε να συνάψει συμμαχία με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο για 
τη δημιουργία αντιτουρκικού συνασπισμού βαλκανικών δυνάμεων. Στόχος του 
Τρικούπη ήταν η καλή γειτονία με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, πιθανόν καθ’ 
υπόδειξη της Αγγλίας, και γι’ αυτόν τον λόγο διέλυσε τις διάφορες εθνικές οργα-
νώσεις που απέβλεπαν στην προσάρτηση της Ηπείρου, της Κρήτης και της Μα-
κεδονίας στην Ελλάδα.14 Αυτή η τακτική, όμως, άφησε πρόσφορο έδαφος στους 
Βούλγαρους να εντείνουν από τον Μάρτιο του 1884 την προσπάθεια εκβουλγαρι-
σμού της Μακεδονίας με «προσέγγιση» του διδακτικού προσωπικού των ελληνι-
κών σχολείων. Η δυναμική των Βουλγάρων ενισχύθηκε από τη φήμη –την οποία 
σκόπιμα συντηρούσαν– που επικρατούσε περί περιορισμού των προνομίων του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία θα αποδίδονταν 
στον Βούλγαρο Έξαρχο που είχε την υποστήριξη της Ρωσίας.15 Η επιχειρούμενη 
από τον Τρικούπη προσέγγιση της Αυστρίας το 1884 δεν είχε αποτέλεσμα και, 
μάλιστα, σύμφωνα με την Ανατολική Επιθεώρηση, «Ούτε Αυστρία ούτε Ρωσσία 
δύνανται να ώσι φίλοι και σύμμαχοι της Ελλάδος. Η Ελλάς δεν έχει σύμμαχον ή 
τον ελληνισμόν και μόνον αυτόν».16

Η εξωτερική πολιτική του Χ. Τρικούπη ήταν μια πολιτική μονοδιάστατη που 
απέβλεπε στη συμμαχία με τις μεγάλες δυνάμεις της Δύσης (Αγγλία-Γαλλία) χω-
ρίς, ωστόσο, να εξασφαλίζει οφέλη στην ελληνική πλευρά. Η στρατηγική του Τρι-
κούπη ήταν η υλοποίηση των ελάχιστων προαπαιτούμενων που, όπως αναφέρει 
ο Morgenthau, ήταν απαραίτητα για την επιβίωση ενός κράτους τόσο σε πολιτικό 

11 Η Τράπεζα της Κωνσταντινουπόλεως της οποίας ήταν εκπρόσωποι ο Ανδρέας Συγγρός και ο 
Γεώργιος Αθηνογένης, αποτελείτο από τις Comptoir d’Escompte, Socièté Générale, Banque 
Générale d’Egypte, Banque de Paris et de Pays-Bas [ΕτΚ, φ. 10 (10/1/884), σ. 37].
12 Γ. Στασινόπουλος, Νομισματική Θεωρία και Πολιτική στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, Αθήνα 2000: 
Τυπωθήτω, σ. 271-272. 
13 Κων. Τσουκαλάς, «Η ανορθωτική προσπάθεια του Χαρίλαου Τρικούπη 1882-1895», στο Ιστορία 
του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ΄, Αθήνα 1977: Εκδοτική Αθηνών, σ. 16.
14 D. Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770-1923, Αθήνα 2005: ΜΙΕΤ, σ. 213.
15 Εφ. Ανατολική Επιθεώρησις, φ. 22 (27/3/1884), σ. 3-4.
16 Ό.π., φ. 72 (12/3/1885), σ. 1.
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όσο και σε πολιτιστικό επίπεδο.17 Άλλωστε μια μικρή χώρα έπρεπε να αναμένει 
τους δυναμικούς συσχετισμούς των μεγάλων δυνάμεων ώστε να επωφεληθεί 
σε περίπτωση κλονισμού της ισορροπίας ισχύος. Στην περίπτωση αυτή, όμως, ο 
Τρικούπης έπρεπε να λειτουργήσει παρασκηνιακά και να συνάψει συμμαχίες με 
τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, ώστε να μπορεί να ελιχθεί με καλύτερους όρους 
και να προστατεύσει τα συμφέροντα, των εκτός του ελλαδικού χώρου, ελληνι-
κών πληθυσμών στη χερσόνησο του Αίμου.

Τα γεγονότα που αφορούν στη διπλωματική κρίση της περιόδου Σεπτεμβρί-
ου 1885-Απριλίου 1886 και σχετίζονται με την προσάρτηση της Ανατολικής Ρω-
μυλίας στη Βουλγαρία έχουν την αφετηρία τους στον Απρίλιο του 1885. Στις 23 
Απριλίου ξέσπασαν ταραχές κατά των Ελλήνων της Φιλιππούπολης με αφορμή 
την πρόθεσή τους να εορτάσουν την ονομαστική εορτή του βασιλιά της Ελλάδας 
Γεωργίου Α΄. Οι ταραχές, σύμφωνα με την εφημερίδα Φιλιππούπολις, περιελάμ-
βαναν επιθέσεις και λεηλασίες σε σπίτια και καταστήματα που έφεραν την ελ-
ληνική σημαία ενώ η παρέμβαση των αρχών με συλλήψεις έγινε μόνον για τους 
αμυνόμενους. Χαρακτηριστικά συνθήματα των ταραξιών ήταν «ζήτω η Ένωσις, 
ζήτω η Μακεδονία, κάτω οι Έλληνες και οι ξένοι, Τσαρεγράδ νας (=η Κωνσταντι-
νούπολις είναι ιδική μας), κάτω η Αγγλία».18 Σύμφωνα με τις εφημερίδες Καιροί 
και Πρωΐα οι αντιδράσεις έμειναν σε επίπεδο προξενικών αρχών «προς περιστο-
λήν των παρεκτραπέντων βουλγάρων».19 Γεγονός που δήλωνε, κατ’ ουσίαν, ότι η 
κυβέρνηση Δηλιγιάννη20 (19/4/1885 – 26/4/1886) που μόλις είχε αναλάβει την 
εξουσία, προχώρησε σε μετριοπαθή αντίδραση.21

Λίγους μήνες αργότερα, στις 6 Σεπτεμβρίου του 1885 έλαβε χώρα εξέγερση 
στη Φιλιππούπολη με αφορμή την απαγόρευση από την Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία της υλοποίησης των αποφάσεων της Βουλής της Ανατολικής Ρωμυλίας 
για εφαρμογή ενιαίας νομοθεσίας με τη Βουλγαρία. Η «προπαρασκευαζόμενη 
επανάστασις» πραγματοποιήθηκε «διά μυστικής συνελεύσεως».22 Οι εξεγερ-
μένοι ανακοίνωσαν την ένωση της Ανατολικής Ρωμυλίας με τη Βουλγαρία πα-
ραμερίζοντας τη μετριοπάθεια του Γενικού Διοικητή Γαβριήλ Κρέστοβιτς και 
παραβιάζοντας τη Συνθήκη του Βερολίνου του 1881. Ο γερμανικής καταγωγής 
πρίγκιπας Alexander Battenberg (1857-1893) βρέθηκε μεταξύ δύο επιλογών: 
είτε να δεχόταν την ένωση είτε να προχωρούσε σε παραίτηση από το αξίωμά 
του και προτίμησε την πρώτη επιλογή.23 Η εφημερίδα Ανατολική Επιθεώρησις 

17 Θ. Κουλουμπής, Διεθνείς σχέσεις..., ό.π., σ. 130.
18 Εφ. Φιλιππούπολις, φ. 673 (27/4/1885), σ. 1. 
19 Εφ. Καιροί, φ. 181 (26/4/1885), σ. 2.
20 Ανδρ. Γ. Δημητρόπουλος, Οι ελληνικές κυβερνήσεις..., ό.π., σ. 38-39.
21 Κων. Βεργόπουλος, «Τα δύο κόμματα», στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ΄, Αθήνα 1977: 
Εκδοτική Αθηνών, σ. 24.
22 Ουίλ. Μίλλερ, Η Τουρκία καταρρέουσα. Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από του έτους 
1801  μέχρι του 1913, μτφρ. Σπ. Π. Λάμπρου, εν Αθήναις 1914: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, σ. 506-507.
23 D. Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας..., ό.π., σ. 213.



Βαλκάνια και ελληνισμός:  Ιστορικές διασταυρώσεις στον 19ο και στον 20ό αιώνα588 |

ανέφερε ότι η ένωση της Ανατολικής Ρωμυλίας με τη Βουλγαρία και η κατάληψη 
της Φιλιππούπολης «θα χρησιμεύση προσεχέστατος σταθμός όπως ορμήσωσι 
προς την Μακεδονίαν, η παράδοσις της Ανατολικής Ρωμυλίας σημαίνει παράδο-
σις των κλειδιών της Μακεδονίας».24

Στο ίδιο φύλλο της εφημερίδας παρατέθηκε ανταπόκριση από το Λονδίνο, σύμ-
φωνα με την οποία ο βρετανικός Τύπος εκτιμούσε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία 
δεν θα παρεμπόδιζε την ένωση της Βουλγαρίας με την Ανατολική Ρωμυλία χωρίς 
τη σύμφωνη γνώμη των Μεγάλων Δυνάμεων και ότι «αυταί δεν θα τη επιτρέψωσι 
τούτο, συμπεραίνωσι δε ότι η Αγγλία οφείλει να παρατηρή τα συμβαίνοντα».25 Δηλα-
δή, είχε αλλάξει η στάση της Μεγάλης Βρετανίας που επί πρωθυπουργίας Τρικού-
πη ήταν σύμμαχος της Ελλάδας, αλλά και το 1878 είχε υποστηρίξει τη διαίρεση της 
Βουλγαρίας. Αυτή η στάση της πιθανόν οφειλόταν στην προσπάθειά της να απομα-
κρύνει τη Βουλγαρία από τον έλεγχο της Ρωσίας, η οποία διαφωνούσε με την ύπαρ-
ξη της Μεγάλης Βουλγαρίας υπό τη ενιαία διοίκηση του Γερμανού Μπάτενμπεργκ. Η 
εφημερίδα Ανατολική Επιθεώρησις, μάλιστα, ανέφερε ότι η κίνηση της ένωσης της 
Βουλγαρίας με την Ανατολική Ρωμυλία είχε προβλεφθεί από τον πρέσβη των ΗΠΑ 
στην Ελλάδα, την περίοδο 1882-1884, Eugene Schuyler, (1840-1890).26

Τις ίδιες ημέρες ο πρίγκιπας Μπάτενμπεργκ διέταξε επιστράτευση και στις 9 
Σεπτεμβρίου εισήλθε στη Φιλιππούπολη. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία αντέδρασε 
με πολύ ήπιο τρόπο αρκούμενη σε διαμαρτυρία και σε προετοιμασία της άμυνάς της 
για ενδεχόμενη εισβολή των Βουλγάρων. Η Αγγλία θεωρώντας το ενωτικό κίνημα 
της Ανατολικής Ρωμυλίας αντιρωσικό αναγνώρισε «την προσωρινήν εκείνην κυβέρ-
νησιν ως αρχήν πράγματι υφισταμένην».27 Η Ρωσία ανακάλεσε όλους τους αξιωμα-
τικούς του στρατού της από τη Βουλγαρία ενώ η Ελλάδα και η Σερβία διαμαρτυ-
ρήθηκαν εντόνως διεκδικώντας εδαφικά ανταλλάγματα. Η Ελλάδα διεκδίκησε την 
Κρήτη και εδάφη στην Ήπειρο ενώ η Σερβία περιοχές στο Βίντιν και στη Σόφια έως 
τον ποταμό Ίσκαρ που διασχίζει το δυτικό μέρος του Αίμου. Οι δύο χώρες, χωρίς 
να έχουν κάποια επίσημη συμμαχία, αλληλοϋποστηρίχθηκαν στις διεκδικήσεις τους, 
χωρίς αποτέλεσμα, στη Συνδιάσκεψη της Κωνσταντινούπολης που διεξήχθη τον 
Οκτώβριο του 188528 και, εν συνεχεία, προχώρησαν σε επιστράτευση.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο “Havas” ο βρετανικός Τύπος ανέ-
φερε ότι στη Συνδιάσκεψη της Κωνσταντινούπολης η Γερμανία, η Αυστρία και η 
Ιταλία υποστήριζαν το αίτημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για επιστροφή στο 
προηγούμενο καθεστώς. Οι Times έγραφαν ότι η Αγγλία υποστήριζε τη Βουλγαρία 
και προέτρεπε την Ελλάδα και τη Σερβία να απέχουν από βιαστικές ενέργειες που 
θα ήταν δυνατόν να τους στερήσουν τη συμπάθεια των Μεγάλων Δυνάμεων.29 

24 Εφ. Ανατολική Επιθεώρησις, φ. 98 (10/9/1885), σ. 1.
25 Ό.π., σ. 4.
26 Ό.π., φ. 99 (17/9/1885), σ. 1.
27 Ουίλ. Μίλλερ, Η Τουρκία καταρρέουσα..., ό.π., σ. 508.
28 Εφ. Ακρόπολις, φ. 1243 (2/11/1885), σ. 1.
29 Εφ. Νέα Εφημερίς, φ. 265 (22/9/1885), σ. 1.
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Η κυβέρνηση Θ. Δηλιγιάννη προχώρησε σε μερική επιστράτευση με το Βασιλικό 
Διάταγμα (Β.Δ. εφεξής) της 12ης Σεπτεμβρίου του 1885 με το οποίο καλούσε δύο 
σειρές εφέδρων και παράλληλα παρέτεινε κατά τρεις μήνες τη θητεία στους κλη-
ρωτούς που θα απολύονταν.30 Στη συνέχεια, από τον Σεπτέμβριο του 1885 έως και 
τον Μάρτιο του 1886 εκδόθηκε μια σειρά διαταγμάτων που σχετίζονταν με οργα-
νωτικά και οικονομικά ζητήματα των Υπουργείων που επιλαμβάνονταν της άμυνας 
της χώρας. Ειδικότερα, τα Β.Δ. αφορούσαν την επιστράτευση εφέδρων και την 
παράταση της θητείας των κληρωτών σε ξηρά και θάλασσα,31 οικονομική ενίσχυ-
ση των Υπουργείων Στρατιωτικών και Ναυτικών,32 εξοπλισμό του στρατού σε ξηρά 
και θάλασσα,33 σχηματισμό στρατιωτικών σωμάτων και καθήκοντα κατώτερων 
και ανώτερων στελεχών του στρατού,34 απαγόρευση εξαγωγής αγαθών και προ-
ϊόντων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν προμήθειες για κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης,35 προσφορές πολιτών προς το κράτος για τις ανάγκες του επικείμενου 
πολέμου36 και διακοπή φιλικών σχέσεων με την Οθωμανική Αυτοκρατορία.37 Οι 
στρατιωτικές προεργασίες της κυβέρνησης Δηλιγιάννη έγιναν υπό την πίεση τόσο 
του Τύπου όσο και της κοινής γνώμης. Από την πλευρά του Τύπου, η Νέα Εφημερίς 
υποστήριξε τις κινήσεις της κυβέρνησης αναφέροντας ότι: 

ο κ. Δηλιγιάννης σήμερον δεν ημπορεί ή να ήνε η προσωποποίησις αυτή 
των εθνικών πόθων και της αποφασιστικότητος, η δε κυβέρνησίς του 
δεν ημπορεί ή να συμμερίζηται αμέσως και να εξυπηρετή το εξεγερθέν 
αίσθημα πάση θυσία.38

Από την πλευρά της κοινής γνώμης εκδηλώθηκαν διαδηλώσεις της νεολαίας με 
πρωτεργάτες πολλούς φοιτητές:

ολόκληρος η ευρεία του Συντάγματος πλατεία επληρούτο κατά το πλεί-
στον υπό σπουδαστών. Σπουδασταί μακεδόνες συνεκρότησαν τον μακε-
δονικό σύλλογον. Η κονίστρα του Σταδίου εστέναζε προχθές μόνον υπό 
σπουδαστών, συλλεγέντων μετά προφανούς προθυμίας όπως συγκρο-
τήσωσιν ιερόν λόχον.39

30 ΕτΚ, φ. 12 (14/9/1885), σ. 30.
31 ΕτΚ, φ. 30 (29/9/1885), σ. 93· φ. 54 (12/10/1885), σ. 161-162.
32 Ό.π., φ. 31 (30/9/1885), σ. 95· φ. 34 (2/10/1885), σ. 105, 108· φ. 42 (7/10/1885), σ. 131-132· φ. 7 
(9/1/1886), σ. 21.
33 Ό.π., φ. 46 (9/10/1885), σ. 141-142· φ. 125 (21/12/1885), σ. 402-407.
34 Ό.π., φ. 67 (28/10/1885), σ. 203· φ. 72 (1/11/1885), σ. 219-220· φ. 84 (11/11/1885), σ. 275· φ. 101 
(25/11/1885), σ. 329.
35 Ό.π., φ. 95 (19/11/1885), σ. 309.
36 Ό.π., φ. 58 (18/10/1885), σ. 173.
37 Ό.π., φ. 69 (17/3/1886), σ. 223.
38 Εφ. Νέα Εφημερίς, φ. 265 (22/9/1885), σ. 1.
39 Εφ. Ακρόπολις, φ. 1197 (15/9/1885), σ. 1-2.
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Ο Δηλιγιάννης εξέδωσε διακοίνωση προκειμένου να στηλιτεύσει την αδρά-
νεια των ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν στο Συνέδριο του Βερολίνου του 
1878 και δήλωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση «τρέφει αισθήματα άκρας φιλοφρο-
σύνης προς την Πύλην και προς την κυβέρνησιν της Σόφιας» και τους απέδωσε 
ευθύνες για τη συναφθείσα Συνθήκη καθώς «έμειναν ανεκπλήρωτα τα δικαι-
ώματα και αι ευχαί του έθνους» για την «ανάκτησιν» των νότιων επαρχιών της 
Ηπείρου «ανέκαθεν και ιστορικώς ελληνικών».40 Η εφημερίδα Ανατολική Επιθε-
ώρησις άσκησε κριτική προς την κυβέρνηση Δηλιγιάννη για «λίαν μετριόφρονα» 
πολιτική, προτρέποντάς την, εμμέσως, να μην αρκεστεί «εις τα ολίγα ώστε να 
έχω την σύμπραξιν των ισχυρών» και να προβάλει εδαφικές αξιώσεις σε περι-
οχές που κατοικούνταν από χριστιανικούς πληθυσμούς. Συγκεκριμένα, ανέφερε 
ότι «Η επίσημος Ελλάς δεν τολμά να σκεφθή ότι δύναται να κυβερνήση λαούς 
χριστιανικούς ξενοφώνους· φοβείται ίσως μη κατηγορηθή ότι επιδιώκει την κα-
τάκτησιν ξένων εθνικοτήτων και την καταπάτησιν των δικαιωμάτων αυτών».41 
Στο ίδιο φύλλο παρατίθεται περίληψη της διακοίνωσης του πρέσβη της Ελλάδας 
στην Κωνσταντινούπολη Ανδρέα Γ. Κουντουριώτη (1820-1895) στην οποία ανήγ-
γειλε ότι στην περίπτωση που Ευρώπη και Τουρκία αποδέχονταν τα γεγονότα 
της Ανατολικής Ρωμυλίας «ο ελληνικός στρατός θα διέλθη τα σύνορα». 

Το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 1885 έως και τον Απρίλιο του 
1886 παρατηρήθηκαν εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές διεργασίες, οι οποίες 
αποτυπώθηκαν κατά κύριο λόγο στον ελληνικό και διεθνή Τύπο. Τα στρατόπεδα 
που διαμορφώθηκαν ήταν δύο· αρχικά το κυβερνητικό στρατόπεδο με επικε-
φαλής τον Θ. Δηλιγιάννη που διατηρούσε μια στάση ανυπακοής απέναντι στις 
Μεγάλες Δυνάμεις και εμφανιζόταν στον λαό αποφασισμένος να διεκδικήσει 
τα εθνικά δίκαια ακόμη και με πόλεμο. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση 
με επικεφαλής τον Χ. Τρικούπη, ο οποίος είχε την υποστήριξη της Αγγλίας και 
της Γαλλίας και προτιμούσε μια διαλλακτικότερη πολιτική που ταυτιζόταν με τις 
απόψεις των Μεγάλων Δυνάμεων.

Κατά μία μερίδα του Τύπου ο λαός και κυρίως η σπουδάζουσα νεολαία υπο-
στήριζε με ενθουσιασμό μια πολεμική αναμέτρηση με την Τουρκία που θα έφερνε 
νέα εδάφη στην ελληνική επικράτεια.42 Υπήρχαν αναφορές για υποστήριξη της 
Σερβίας στην ελληνική κυβέρνηση43 και στηλίτευση της τακτικής των τρικουπικών 
που είχαν απολυθεί από το δημόσιο και συμμετείχαν με προβοκατόρικο τρόπο 
στις διαδηλώσεις υπέρ του πολέμου για να δηλώσουν «κάτω η κυβέρνησις, ζήτω 
ο Τρικούπης».44 Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές πόλεις υπέρ της 
επιστράτευσης (Αθήνα, Πειραιά, Λάρισα, Μεσολόγγι,45 Λαμία, Αργοστόλι, Νάξο). 

40 Εφ. Νέα Εφημερίς, φ. 265 (22/9/1885), σ. 1.
41 Εφ. Ανατολική Επιθεώρησις, φ. 101 (1/10/1885), σ. 1.
42 Εφ. Νέα Εφημερίς, φ. 274 (1/10/1885), σ. 1-6˙ φ. 280 (7/10/1885) σ. 1-2· φ. 281 (8/10/1885), σ. 1.
43 Ό.π., φ. 276 (3/10/1885), σ. 1.
44 Ό.π., φ. 275 (2/10/1885), σ. 1.
45 Ό.π., φ. 282 (9/10/1885), σ. 3, 5.
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Ο Τρικούπης σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα Pall Mall Gazette 
δήλωσε, εκτός των άλλων, ότι έπρεπε να μην γίνουν επαναστατικές ενέργειες 
στη Μακεδονία, «να μείνη εντελώς ήσυχος η Μακεδονία» και η Ελλάδα έπρεπε 
να είναι έτοιμη για κατάληψη των Ιωαννίνων, ως «αποζημίωση», σε περίπτωση 
που γινόταν αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα η ένωση της Βουλγαρίας με την 
Ανατολική Ρωμυλία.46 Σε νέα συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Matin ο 
αρχηγός της αντιπολίτευσης έκανε αντιφατικές δηλώσεις καθώς, αφενός είπε 
ότι συμπαρίσταται στην προσπάθεια της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική 
επειδή η τροποποίηση της Συνθήκης του Βερολίνου δεν ήταν επιλογή της Ελ-
λάδας, αφετέρου, ότι έπρεπε να διατηρηθεί η ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. 
Επίσης, ανέφερε ότι οι ξένοι τραπεζίτες γνώριζαν ότι η Ελλάδα, μολονότι ο προ-
ϋπολογισμός της ήταν ελλειμματικός, μπορούσε να αποπληρώσει τους τόκους 
των δανείων μέσω επιβολής φόρων.47

Οι αντιπολιτευόμενες εφημερίδες θεωρούσαν ότι η κυβέρνηση Δηλιγιάννη δεν 
γνώριζε την υφιστάμενη γεωπολιτική κατάσταση και ότι η επιστράτευση 80.000 
ανδρών, υπό την πίεση της κοινής γνώμης, πιθανόν υπέκρυπτε και άλλες πιέσεις, 
χωρίς να προσδιορίζει την προέλευσή τους. Η κατάσταση αυτή οδηγούσε τη χώρα 
σε θυσίες και το κράτος σε αχαρτογράφητα νερά καθώς η κυβέρνηση «βαδίζει 
ψηλαφητεί εν τω σκότει».48 Το πρακτορείο Reuter ανέφερε στις 9 Οκτωβρίου ότι η 
Αγγλία, η Γαλλία και η Ιταλία θεωρούσαν ότι η «ανίδρυσις του προ του βουλγαρικού 
πραξικοπήματος, καθεστώτος εν τη Ανατολή αποβαίνει ακατόρθωτος».49 

Ο βασιλιάς της Σερβίας Milan Α΄, (1854-1901) με την υποστήριξη της Αυστρί-
ας κήρυξε τον πόλεμο στη Βουλγαρία στις 2 Νοεμβρίου του 1885 και μία ημέ-
ρα αργότερα ο σερβικός στρατός πέρασε τη βουλγαρική μεθόριο. Σύμφωνα με 
τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuter «η Σερβία ουδεμίαν άλλην έχει διέξοδον 
επωφελή εις τα συμφέροντα της, ειμή την έναρξιν των εχθροπραξιών προ της 
ετυμηγορίας της Ευρώπης».50 Η Σερβία είχε την υποστήριξη της Αυστρίας και 
την προσδοκία εδαφικών κτήσεων. Ο πόλεμος έληξε τελικά μόλις στις 28 Νο-
εμβρίου, ενώ με τη συνθήκη ειρήνης που υπεγράφη μεταξύ των δύο χωρών στο 
Βουκουρέστι στις 3 Μαρτίου του 1886 κατοχυρώθηκε η περιοχή της Ανατολικής 
Ρωμυλίας στη Βουλγαρία καθώς αναγνωρίστηκε από τις ευρωπαϊκές χώρες.

Η αποτυχία των Σέρβων να κερδίσουν εδαφικά οφέλη δεν επηρέασε την ελ-
ληνική εξωτερική πολιτική. Η κυβέρνηση Δηλιγιάννη συνέχισε στην ίδια ένταση 
στο εξωτερικό και ταυτόχρονα στο εσωτερικό προχώρησε στην έκδοση τραπε-
ζικών γραμματίων με την πρόθεση να αυξήσει την κίνηση του χρήματος ώστε 
να αντισταθμίσει τη μείωση της φορολογίας. Αυτή η κίνηση οδήγησε σε μερική 

46 Εφ. Νέα Εφημερίς, φ. 282 (9/10/1885), σ. 1.
47 Ό.π., φ. 289 (16/10/1885), σ. 1-2.
48 Εφ. Παλιγγενεσία, φ. 6419 (3/10/1885), σ. 1.
49 Εφ. Νέα Εφημερίς, φ. 283 (10/10/1885), σ. 1.
50 Εφ. Ακρόπολις, φ. 1244 (3/11/1885), σ. 2.
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υποτίμηση του νομίσματος και έδωσε τη δυνατότητα στην αντιπολίτευση στην 
Ελλάδα να ασκήσει οξεία κριτική.51 Η απάντηση του Δηλιγιάννη ήταν ότι: 

εκείνοι οίτινες ευρίσκουσιν ότι καλώς επολιτεύθημεν επιστρατευσάμε-
νοι, είνε άτοπον να θρηνωδώσιν. Αφού έπρεπε να επιστρατεύσωμεν, 
θέλομεν προσπαθήσει εκ παντός τρόπου να ανεύρωμεν τα μέσα, ίνα θε-
ραπεύσωμεν όσον οίον τε τας ανάγκας, ας η πολιτική αύτη προήγαγε.52

Στις 21 Δεκεμβρίου του 1885 αποφασίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων η 
σύναψη εξωτερικού δανείου ύψους 100 εκατ. δραχμών, το οποίο δεν πραγματο-
ποιήθηκε γιατί οι Μεγάλες Δυνάμεις απέτρεψαν τους κεφαλαιούχους, θεωρώντας 
ότι τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιούνταν στην προετοιμασία πολέμου με την 
Τουρκία.53 Όσον αφορά στο διπλωματικό πεδίο, οι Μεγάλες Δυνάμεις απηύθυναν 
προειδοποιήσεις στην ελληνική κυβέρνηση στις 18 και τις 31 Δεκεμβρίου του 1885 
να προχωρήσει σε άρση της επιστράτευσης. Στο εσωτερικό της χώρας τη θέση 
αυτή, πλέον, την είχε υιοθετήσει ο Χ. Τρικούπης.54 Η ελληνική κυβέρνηση δήλωσε 
ότι δεν θα δεχθεί παρεμβάσεις που πλήττουν τα κυριαρχικά της δικαιώματα.55

Τον Ιανουάριο του 1886 συνεχίστηκαν οι φιλοκυβερνητικές υπέρ του πολέ-
μου διαδηλώσεις56 ενώ η Τουρκία προχώρησε σε σύναψη συνθήκης με τη Βουλ-
γαρία στις 23 Ιανουαρίου σύμφωνα με την οποία αναγνώριζε την ένωσή της 
με την Ανατολική Ρωμυλία αναγνωρίζοντας τον Αλέξανδρο Μπάτενμπεργκ ως 
ηγεμόνα.57 Στις 19 Φεβρουαρίου του 1886 υπογράφηκε η συνθήκη ειρήνης του 
Βουκουρεστίου μεταξύ Σερβίας και Βουλγαρίας που με τη σειρά της αναγνώρισε 
το καθεστώς που επέβαλε η Βουλγαρία στα Βαλκάνια. Τον Φεβρουάριο και τον 
Μάρτιο ο Δηλιγιάννης επεδίωξε διπλωματικό συμβιβασμό με την Τουρκία επιδι-
ώκοντας εδαφικά οφέλη, αλλά χωρίς επιτυχία.58

Στις 14 Απριλίου πέντε ευρωπαϊκές Δυνάμεις (Ιταλία, Γερμανία, Μεγάλη 
Βρετανία, Αυστρο-ουγγαρία και Ρωσία) απέστειλαν τελεσίγραφο οκτώ ημερών 
στην ελληνική κυβέρνηση για άρση της επιστράτευσης. Ειδικότερα, οι ευρωπαίοι 
αντιπρόσωποι 

προσκαλούσι την κυβέρνησιν των Αθηνών, να θέση τα κατά ξηράν και 
θάλασσαν ελληνικάς δυνάμεις επί ποδός ειρήνης, εν βραχυτάτη προθε-

51 Εφ. Παλιγγενεσία, φ. 6479 (12/12/1885), σ. 1-2.
52 Εφ. Νέα Εφημερίς, φ. 347 (13/12/1885), σ. 1.
53 Γ. Ρωμαίος, Η Ελλάδα των δανείων και των χρεοκοπιών, Αθήνα 2012: Πατάκης, σ. 113.
54 «Ειδοποιήσατε τον πρωθυπουργόν της Ελλάδος, ότι του πολέμου αυτής κατά της Τουρκίας μη 
έχοντος ουδένα λόγον δίκαιον, απειλούντος δε τα συμφέροντα των άλλων εθνών (!), η Αγγλία έχει 
ήδη την συναίνεσιν των πλείστων Δυνάμεων, ιδιαίτατα δε της Γερμανίας, όπως διά των στόλων 
της παρεμποδίση πάσαν κατά θάλασσαν ενέργειαν της Ελλάδος» [Εφ. Παλιγγενεσία, φ. 6506 
(13/1/1886), σ. 1]. Βλ. επίσης D. Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας..., ό.π., σ. 214.
55 Εφ. Ακρόπολις, φ. 1315 (14/1/1886), σ. 2.
56 Εφ. Παλιγγενεσία, φ. 6506 (13/1/1886), σ. 2.
57 Εφ. Ακρόπολις, φ. 1329 (28/1/1886), σ. 2.
58 Ουίλ. Μίλλερ, Η Τουρκία καταρρέουσα..., ό.π, σ. 511.
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σμία και να δώση αυταίς την διαβεβαίωσιν εν διαστήματι μιας εβδομά-
δος, από τη χρονολογία της παρούσης δηλώσεως, ότι εδημοσιεύθησαν 
αι περί τούτου διαταγαί.59

 Ο Δηλιγιάννης ενημέρωσε ότι θα προχωρούσε σε σταδιακή άρση της επι-
στράτευσης ούτως ώστε να κατευναστεί το λαϊκό αίσθημα.60 Ωστόσο, οι Δυνά-
μεις δεν επείσθησαν από τις διαβεβαιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης και στις 
26 Απριλίου προχώρησαν σε ανάκληση των πρεσβευτών τους από την Αθήνα και 
ανακοίνωσαν «αποκλεισμόν των παραλίων της Ελλάδος κατά παντός υπό Ελλη-
νικήν σημαίαν πλοίου [...] από του ακρωτηρίου Μαλέα μέχρι του ακρωτηρίου του 
Σουνίου και από τούτου μέχρι του βορείου ορίου της Ελλάδος, περιλαμβανομένης 
και της νήσου Ευβοίας».61

Τις ίδιες ημέρες (20 Απριλίου) οι Έλληνες της Φιλιππούπολης απέστειλαν δι-
ακοίνωση στις ευρωπαϊκές δυνάμεις, μέσω της οποίας ζητούσαν συμμετοχή στη 
διοίκηση της Ανατολικής Ρωμυλίας ως η τρίτη πληθυσμιακά μειονότητα της πε-
ριοχής. Στις 28 Απριλίου ο Θ. Δηλιγιάννης υπέβαλε την παραίτησή του αλλ’ αρ-
χικά ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄ δεν την δέχθηκε υποστηρίζοντας «ότι οφείλει αυτός 
μόνος να εξαγάγη την χώραν εκ των δυσχερειών της ενεστώσης καταστάσεως». 
Ωστόσο, ο Δηλιγιάννης επέμεινε στην παραίτησή του «διότι μεγάλα συμφέροντα 
απαιτούσι την ταχείαν λύσιν των δυσχερειών και ότι η παρούσα κυβέρνησις δεν 
δύναται να προβή εις τον αφοπλισμόν χωρίς να εκτεθή η αξιοπρέπεια της Ελλά-
δος».62 Προφανώς, εννοούσε οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα τα οποία 
τη δεδομένη στιγμή εκπροσωπούνταν στη χώρα από τον επικεφαλής της αντι-
πολίτευσης Χ. Τρικούπη. Αυτό με βάση το δεδομένο ότι η κυβέρνηση Δηλιγιάννη 
είχε επιβεβαιώσει την εμπιστοσύνη της Βουλής στο πολεμικό της πρόγραμμα.63

Μετά την αποδοχή της παραίτησης Δηλιγιάννη από τον Γεώργιο Α΄, ανέλα-
βε η προσωρινή εξωκοινοβουλευτική κυβέρνηση του επιτίμου προέδρου του 
Αρείου Πάγου Δημητρίου Βάλβη, η οποία οδήγησε τη χώρα σε εκλογές που 
ανέδειξαν νικητή τον Χαρίλαο Τρικούπη. Η νέα κυβέρνηση της χώρας (9/5/1886 
– 14/10/1890) είχε την υποστήριξη και 69 βουλευτών που αποχώρησαν, μέσω 
«ανέντιμων συναλλαγών και εξαγοράς», από το κόμμα του Δηλιγιάννη και θεω-
ρήθηκαν αποστάτες.64 Οι απόψεις της κοινής γνώμης και του Τύπου σχετικά με 
την παραίτηση της κυβέρνησης Δηλιγιάννη ήταν μοιρασμένες. Η Νέα Εφημερίς 
ανέφερε ότι δεν πρέπει να κατηγορείται η προηγούμενη κυβέρνηση για τις κινή-
σεις της στην εξωτερική πολιτική γιατί πάντα υπάρχει παρασκήνιο που δεν είναι 
εύκολο να το γνωρίζουν όλοι. Υποστήριξε τον Δηλιγιάννη καθώς μπορούσε από 
την αρχή της κρίσης της Φιλιππούπολης να παραιτηθεί με την πρόφαση ότι ήλθε 

59 Εφ. Πρωΐα, φ. 2179 (25/4/1886), σ. 1.
60 Ό.π., φ. 2171 (17/4/1886), σ. 1.
61 Ό.π., φ. 2181 (27/4/1886), σ. 1.
62 Εφ. Φιλιππούπολις, φ. 732 (29/4/1886), σ. 2-3.
63 Ηλ. Γ. Κυριακόπουλος, Ο κοινοβουλευτισμός εν Ελλάδι, Αθήναι 1929: Προμηθεύς, σ. 97.
64 Ανδρ. Γ. Δημητρόπουλος, Οι ελληνικές κυβερνήσεις..., ό.π., σ. 39-40.
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στην εξουσία με την προεκλογική υπόσχεση να υλοποιήσει ένα συγκεκριμένο 
οικονομικό πρόγραμμα. Ωστόσο, δεν παραιτήθηκε γιατί θεώρησε «ότι καθήκον 
είχε ν’ αντικρύση τον απροσδόκητον κλύδωνα, να ενεργήση ό,τι δυνατόν και να 
δοκιμάση την τύχην του έθνους» και παράλληλα προσπαθούσε να προωθήσει το 
οικονομικό του πρόγραμμα.65 Η εφημερίδα Παλιγγενεσία κατηγορούσε τον Δηλι-
γιάννη ως «δημοκόπο» που άσκησε «εθνοκτόνο εργασία» στους οκτώ μήνες που 
διήρκεσε η διπλωματική κρίση.66

Τη νύχτα της 8ης προς 9η Μαΐου τουρκικές δυνάμεις προσέβαλαν, σύμφωνα με 
ελληνικές εφημερίδες (Ακρόπολις, Πρωΐα, Παλιγγενεσία, Νέα Εφημερίς, Ώρα), 
συγκεκριμένες θέσεις στην ελληνοτουρκική μεθόριο.67 Πιθανόν, οι Τούρκοι θεώ-
ρησαν ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για να εκμεταλλευτούν το κενό εξουσίας που 
υπήρχε στην Ελλάδα λόγω των εκλογών˙ ίσως πίσω τους να βρισκόταν κάποια 
ευρωπαϊκή δύναμη που είχε δυσαρεστηθεί από την επιστροφή του Τρικούπη 
στην εξουσία. Πάντως, οι Τούρκοι επιτέθηκαν με μεγάλο αριθμό δυνάμεων στις 
περιοχές Γοδαμά, Δύο Δένδρα, Ραψανόστρατα, Λιάκου Ταμπούρια, Μπαϊρακτάρι, 
Ανάληψη, Νεζερό και Άγιο Αθανάσιο.68

Οι ελληνικές δυνάμεις αφού απέκρουσαν την επίθεση των Τούρκων προχώ-
ρησαν σε αντεπίθεση, σύμφωνα με την εφημερίδα Ακρόπολις, και ανάγκασαν 
του Τούρκους «να εγκαταλίπωσι τους σταθμούς αυτών κατά τας θέσεις Τσιγκρί, 
Ανάληψιν, Κλαρί, Σουβλισμένην και τινας άλλας». Ο Υπουργός Εξωτερικών Στέ-
φανος Δραγούμης (1842-1923) απέστειλε προς τις Δυνάμεις διακοίνωση δια-
μαρτυρίας για τις αυθαιρεσίες των Τούρκων στα σύνορα και ζήτησε να επιτραπεί 
στην ελληνική κυβέρνηση να στείλει ενισχύσεις στα σύνορα για τη διεξαγωγή 
των εχθροπραξιών.69 Οι Τούρκοι υποστήριξαν ότι η εισβολή έγινε «εκ λάθους» 
αλλά συνέχισαν να αποστέλλουν στρατιωτικές δυνάμεις στα σύνορα. Στην Αθή-
να πραγματοποιήθηκε διαδήλωση που ζητούσε από τον Γεώργιο Α΄ να ηγηθεί 
εκστρατείας κατά των Τούρκων, ενώ η εφημερίδα Πρωΐα δημοσίευσε δήλωση 
του Δηλιγιάννη της ημέρας της παραιτήσεώς του, όπου εξηγούσε τους λόγους 
αυτής και προειδοποιούσε ότι ο αφοπλισμός με τους όρους που ζητούσαν οι Δυ-
νάμεις θα ενθάρρυνε τους Τούρκους να επιτεθούν στην Ελλάδα.70 Στις 12 Μαΐου, 
με την κρίση στα σύνορα εν εξελίξει, εκδόθηκαν Β.Δ. που ανακοίνωναν την άρση 
της επιστράτευσης, γεγονός που ανησύχησε την κοινή γνώμη και τον Τύπο.

Οι συμπλοκές στα σύνορα διήρκησαν έως τις 14 Μαΐου και έπαυσαν κατόπιν 
συνεννοήσεως του στρατηγού Κ. Σαπουντζάκη (1846-1931) με τον Εγιούπ πασά.71 
Οι απώλειες ήταν περίπου 170 οπλίτες και αξιωματικοί για την ελληνική πλευρά 

65 Εφ. Νέα Εφημερίς, φ. 128 (8/5/1886), σ. 1.
66 Εφ. Παλιγγενεσία, φ. 6604 (8/5/1886), σ. 1.
67 Εφ. Νέα Εφημερίς, φ. 130 (10/5/1886), σ. 1˙ εφ. Πρωΐα, φ. 2193 (10/5/1886), σ. 1.
68 Εφ. Παλιγγενεσία, φ. 6606 (10/5/1886), σ. 1-2.
69 Εφ. Ακρόπολις, φ. 1427 (10/5/1886), σ. 2.
70 Εφ. Νέα Εφημερίς, φ. 131 (11/5/1886), σ. 2.
71 Ό.π., φ. 133 (13/5/1886), σ. 2.
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και περίπου 1000 για την τουρκική. Στις 26 Μαΐου του 1886 οι πέντε ευρωπαϊκές 
δυνάμεις ανακοίνωσαν την άρση του ναυτικού αποκλεισμού της Ελλάδας, την 
άμεση επιστροφή των πρεσβευτών τους στην Αθήνα και την επιστροφή των προ-
ϊόντων που κατάσχεσαν στο διάστημα του αποκλεισμού, χωρίς αποζημίωση.72

Σημειώνεται ότι στις 15 Μαΐου του 1886 ο Τρικούπης θα φέρει στη Βουλή 
προς συζήτηση νομοσχέδιο για τη σύναψη δανείου 25 εκατομμυρίων φράγκων 
σε χρυσό για την έκδοση πενταετών εντόκων γραμματίων και την ανανέωση των 
ομολόγων που θα έθετε σε ενεχυριασμό προκειμένου να δανειστεί 170 εκατομ-
μύρια δραχμές (νόμος ΑΡΚΗ΄/ 4/1/1884). Για την πληρωμή των τόκων και των 
προμηθειών του δανείου των 25 εκατ. φράγκων και των αποδόσεων των ομολό-
γων ύψους 170 εκατ. η κυβέρνηση είχε το δικαίωμα να παραχωρήσει την εκμε-
τάλλευση των μονοπωλίων πετρελαίου, πυρείων, των παιγνιόχαρτων και τη με-
ταφορά και διαχείριση του αλατιού όπως όριζε η σύμβαση της 30ης Απριλίου 1886 
και ο νόμος ΑΤΜΕ΄ της 9ης Ιανουαρίου του 1886.73 Στην περίπτωση, μάλιστα, που 
η κυβέρνηση θα εξοφλούσε αυτά τα δάνεια νωρίτερα από τη λήξη τους θα πλή-
ρωνε αποζημίωση στους διαχειριστές των μονοπωλίων για διαφυγόντα κέρδη. 
Οι αποφάσεις περί του κρατικού δανεισμού ανακοινώθηκαν με νόμους, λίγο μετά 
την άρση του αποκλεισμού από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, τον Ιούνιο του 1886.

Σε τελευταία ανάλυση η κρίση της Ανατολικής Ρωμυλίας του 1885 και τα γε-
γονότα που ακολούθησαν έως τη λήξη του ναυτικού αποκλεισμού της Ελλάδας 
τον Μάιο του 1886 κατέδειξαν το σύνθετο των ζητημάτων της εξωτερικής πολι-
τικής. Η αξιολόγηση κάθε προβλήματος που ανέκυπτε στο διεθνές περιβάλλον 
δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί χωρίς να προσμετρηθούν όλες οι μετα-
βλητές και οι συνιστώσες του (συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων της περιό-
δου εκείνης τόσο σε γεωπολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, επιρροή των 
διεθνών οικονομικών οίκων κ.ά.). 

Η κυβέρνηση του Θεόδωρου Δηλιγιάννη ανέλαβε τη χρονική στιγμή που έλα-
βαν χώρα γεωπολιτικές αλλαγές στην περιοχή των Βαλκανίων, με την οικονο-
μική κατάσταση της Ελλάδας εξαρτώμενη από τις ξένες δυνάμεις. Δεν είχε τη 
στήριξή τους και γι’ αυτόν τον λόγο παραιτήθηκε. Από την άλλη πλευρά, ο Χαρί-
λαος Τρικούπης υποστηριζόταν τόσο από την Αγγλία όσο και ισχυρές οικονομι-
κές δυνάμεις που είχαν συμφέρον να ασκήσουν επιρροή στην Ελλάδα μέσω των 
χορηγουμένων σε αυτήν δανείων. Ο Τύπος προσπάθησε να εκφράσει το λαϊκό 
αίσθημα αλλά όπως διαφάνηκε δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο. Ο Δη-
λιγιάννης δήλωσε ότι μεγάλα συμφέροντα επιθυμούσαν να αποχωρήσει από την 
εξουσία. Για τα συμφέροντα αυτά ο Τρικούπης ήταν ο «άνθρωπός» τους.

72 Εφ. Παλιγγενεσία, φ. 6619 (26/5/1886), σ. 4.
73 Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής της περιόδου (6/5/1886 – 5/11/1886), εν Αθήναις 1886: 
εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σ. 29, 39-46· ΕτΚ, φ. 141 (2/6/1886), σ. 449-450· φ. 168 (26/6/1886), 
σ. 545-547.
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A B S T R A C T 
This study aspires to contribute to the study of intellectual history of the 
Ottoman Empire and it is an attempt to examine the impact of the French 
Revolution on the Ottoman political thought and the evolution of the mod-
ern ideas in the Ottoman political framework. Contrary to the traditional 
historiography that has focused on the impact of the revolutionary ideas 
on the non-Muslim communities of the empire and the scholarship that 
has often argued that the “the revolution seems to have made little imme-
diate impression on the Ottoman state elite and intelligentsia”, the goal of 
this study is to broaden our understanding of the Ottoman perceptions of 
the new ideas. Against this background the present study will investigate 
the Ottoman responses to the Serbian and Greek Revolutions, which were 
the main channels of transmission of the modernist concepts into the Ot-
toman realm. Consequently, it will examined the evolution of the modern 
ideas after the establishment of the autonomous Serbian Principality and 
the independent Greek Kingdom and it will explore the influence that the 
new political concepts exercised upon the modernization process of the 
Ottoman Empire until the adoption of the 1876 Constitution. 

Εισαγωγή 
Οι ιστορικοί που έχουν ασχοληθεί με την επίδραση της Γαλλικής Επανάστα-

σης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις προσλή-
ψεις της από τους χριστιανούς υπηκόους της αυτοκρατορίας και στη συνακόλου-
θη διαδικασία εθνογενέσεων μέσω των επαναστατικών κινημάτων.1 Σύμφωνα με 
την παραδοσιακή ιστοριογραφία, η Πύλη παρακολουθούσε την πολιτική μεταβο-
λή στην Γαλλία με απάθεια, όντας ανήμπορη να συλλάβει το μέγεθος της αλλα-
γής και των κλυδωνισμών που οι μεταβολές αυτές θα μπορούσαν να επιφέρουν 
στην επικράτειά της.2 Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ανιχνεύσει τους 
τρόπους με τους οποίους ο σουλτάνος και οι γραφειοκράτες της Πύλης προσέ-

1 Ενδεικτικά βλ. Π. Μ. Κιτρομηλίδης, Η Γαλλική Επανάσταση και η Νοτιοανατολική Ευρώπη, Αθήνα 
2000: Πορεία· Δ. Γ. Αποστολόπουλος, Η Γαλλική Επανάσταση στην τουρκοκρατούμενη ελληνική 
κοινωνία. Αντιδράσεις στα 1798, Αθήνα 1989: Αθηνά. 
2 B. Lewis, “The Impact of the French Revolution on Turkey, Some notes on the Transmission of 
Ideas”, Journal οf World History, School of Oriental and African Studies 1 (1953), σ. 105-125.
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λαβαν τα γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης, καθώς και να παρακολουθήσει 
την εξέλιξη και την επίδραση των νεωτερικών όρων στην οθωμανική πολιτική 
και πολιτειακή ζωή κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. 

Οι προσλήψεις της Γαλλικής Επανάστασης 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
Κύρια πηγή πληροφόρησης των Οθωμανών για όσα διαδραματίζονταν στη 

Γαλλία, ήταν ο πρεσβευτής της Πύλης στη Βιέννη, Εμπουμπεκίρ Ρατίμπ Εφέντης. 
Στις αναφορές που συνέταξε ο οθωμανός διπλωμάτης περιέγραψε την Γαλλική 
Επανάσταση ως «εξέγερση του όχλου» (erazil ü esafil). Σχολιάζοντας τα αίτια της 
έκρηξης της επανάστασης έκανε λόγο για τα μακροχρόνια οικονομικά προβλή-
ματα που ταλάνιζαν τη Γαλλία και ανάγκασαν τους βασιλιάδες της να αυξήσουν 
τους φόρους των λαϊκών στρωμάτων των πόλεων και των αγροτών, γεγονός που 
κατέστησε αδύνατη τη διαφύλαξη της ζωής και της περιουσίας των υπηκόων.3

Πέρα από τις οξυδερκείς αυτές παρατηρήσεις, ο οθωμανός γραφειοκράτης 
καλούνταν να επεξεργαστεί και να αποδώσει τη νέα ορολογία που εκπορευόταν 
από το πολιτικό λεξιλόγιο της Γαλλικής Επανάστασης. Έννοιες όπως «έθνος», 
«πατρίδα», «κοινοβούλιο», «ελευθερία» και άλλες ήταν ξένες στο πολιτειακό-δυ-
ναστικό σύστημα των Οθωμανών ή νοηματοδοτούνταν με διαφορετικό τρόπο. 
Κάποιες, λοιπόν, από τις λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν για να περιγράψουν τις 
προαναφερθείσες έννοιες εφευρέθηκαν, ενώ κάποιες άλλες, αν και προϋπήρ-
χαν στο οθωμανικό πολιτικό λεξιλόγιο, απέκτησαν νεωτερικό περιεχόμενο και 
καινούργιο πλαίσιο νοηματοδότησης μετά από τη Γαλλική Επανάσταση. 

Ο Εμπουμπεκίρ Ρατίμπ Εφέντης ήταν ο πρώτος Οθωμανός, ο οποίος ανα-
γνώρισε το νέο τύπο έθνους-κράτους που είχε αναδυθεί στη Δυτική Ευρώπη, 
υποστηρίζοντας ότι «η Γαλλία είναι ένα έθνος που μοιράζεται μία κοινή πατρίδα, 
έχει μία κοινή θρησκεία και μιλάει μία γλώσσα».4 Ο ίδιος χρησιμοποίησε τη λέξη 
«millet» με το νέο της περιεχόμενο, προκειμένου να περιγράψει την έννοια του 
σύγχρονου έθνους (nation) ως ένα σύνολο των ανθρώπων που μοιράζονται μία 
κοινή πατρίδα (vatan), όρος που ως τότε σήμαινε τον ιδιαίτερο τρόπο καταγωγής.5 

Οι Οθωμανοί έως τότε χρησιμοποιούσαν τον όρο millet για να αναφερθούν 
τόσο στους μουσουλμάνους (millet-i İslamiyye / millet-i Muhammediyye), όσο και 
στους μη μουσουλμάνους υπηκόους της αυτοκρατορίας. Ειδικότερα στη δεύτε-
ρη περίπτωση ο όρος καθιερώθηκε το 18ο αιώνα για να δηλωθούν οι αναγνωρι-
σμένες από το κράτος μη μουσουλμανικές θρησκευτικές κοινότητες, οι οποίες 

3 F. Yeşil, “Looking at the French Revolution through Ottoman Eyes: Ebubekir Ratib Efendi’s 
observations”, Bulletin of SOAS 70/2 (June 2007), σ. 290.
4 Ό.π., σ. 292-302.
5 H. Erdem, «Μη λογίζετε του έλληνες σκαφτιάδες της γης, Οι αντιδράσεις της οθωμανικής 
εξουσίας στην Ελληνική Επανάσταση», στον τόμο Θ. Δραγώνα – Φ. Μπιρτέκ (επιμ.), Ελλάδα και 
Τουρκία, πολίτης και έθνος-κράτος, Αθήνα 2006: Αλεξάνδρεια, σ. 158-159. 
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τελούσαν υπό τη δικαιοδοσία ενός πνευματικού επικεφαλής. Τέλος, ως millet 
χαρακτηρίζονταν οι πληθυσμοί ξένων κρατών, χωρίς, όμως, αυτοί να νοούνται 
ως ένα οριοθετημένο και κυρίαρχο έθνος με τη νεωτερική του σημασία.6 H κατά-
σταση, αυτή, άρχιζε να διαφοροποιείται μετά από την επικράτηση της Γαλλικής 
Επανάστασης, όταν στην αλληλογραφία μεταξύ των Οθωμανών και των γάλλων 
εκπροσώπων του νέου καθεστώτος το «γαλλικό έθνος» αποδίδεται ως millet.7

Στη συνέχεια, ο Εμπουμπεκίρ Ρατίμπ Εφέντης, στις αναφορές του από τη Βι-
έννη προς την Πύλη σημείωνε πως αρκετοί γάλλοι επαναστάτες είχαν γευτεί την 
ελευθερία, όρος που αποδόθηκε ως serbestiyet. Για τους Οθωμανούς η έννοια 
της ελευθερίας δεν είχε νομικές ή πολιτικές προεκτάσεις, αλλά οικονομικές, κα-
θώς με αυτήν δηλώνονταν οι φοροαπαλλαγές που είχαν παραχωρηθεί σε ορι-
σμένα τιμάρια. Ο όρος «ελεύθερος» (serbest) χρησιμοποιούνταν ως αντίθετο του 
σκλάβου. Είχε, συνεπώς, νομική και περιστασιακά κοινωνική σημασία, όχι όμως 
πολιτική, όπως γινόταν αντιληπτή στις δυτικές χώρες.8 Η λέξη ελευθερία άρχισε 
να χρησιμοποιείται με πολιτικό περιεχόμενο από τους Οθωμανούς στα τέλη του 
18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα και η πρώτη φορά που εμφανίστηκε ο όρος 
σε επίσημο κείμενο ήταν η Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774), σύμφωνα 
με τις διατάξεις της οποίας η Ρωσία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία συμφώνη-
σαν να αναγνωρίσουν τους Τάταρους της Κριμαίας ως ένα κράτος «ελεύθερο και 
ανεξάρτητο από τρίτη δύναμη».9

Προβληματική ήταν για τον οθωμανό γραφειοκράτη και η νοηματοδότηση του 
όρου «Εθνοσυνέλευση», καθώς για να μεταφράσει τον γαλλικό όρο «Assemblée 
nationale» χρησιμοποίησε τον νεολογισμό “Asamliya Nasonel”, ο οποίος, όμως, 
στην «πολιτική γλώσσα» των Οθωμανών δεν σήμαινε απολύτως τίποτα. Την ίδια 
περίοδο ο Μόραλι Αλή Εφέντης, οθωμανός πρεσβευτής στο Παρίσι από το 1797 
ως το 1802, περιέγραψε στις αναφορές του τη λειτουργία του Διευθυντηρίου 
και της Εθνοσυνέλευσης, κάνοντας χρήση του όρου “beşyüz meclisi” (Συμβού-
λιο των Πεντακοσίων).10 Το αρχικό, όμως, νόημα του όρου “meclis” σήμαινε στα 
οθωμανικά «το μέρος που πραγματοποιούνταν ένα συμβούλιο» ή «το σύνολο των 
ατόμων που διαβουλεύονταν πάνω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα».11 Η έννοια της 
διαβούλευσης (meşveret) και της ύπαρξης συμβούλων γύρω από τον ηγεμόνα 
υφίστατο ήδη στην προοθωμανική πολιτειακή αντίληψη των ισλαμικών κρατών, 
ως αντίβαρο στην αυθαίρετη διακυβέρνηση του τελευταίου. Πέρα απ’ αυτό, με 
τον όρο “meşveret” δηλώνονταν κυρίως τα συμβούλια που συστήνονταν, στην 

6 M. H. Ursinus, “Millet”, The Encyclopedia of Islam 8, Leiden – New York 1993: Brill, σ. 61-67.
7 Y. Z. Karabıçak, “Ottoman Attempts to Define the Rebels During the Greek War of Independence”, 
Studia Islamica 115 (Άνοιξη 2020), σ. 77-80.
8 B. Lewis, Η πολιτική γλώσσα του Ισλάμ, μτφρ. Στ. Παπαγεωργίου, Αθήνα 2011: Παπαζήσης, σ. 106. 
9 B. Lewis, “Serbestiyet”, İktisat Fakültesi Mecmuası 41 (2011), σ. 49.
10 M. Sariyannis, “Ottoman Ideas on Monarchy Before the Tanzimat Reforms: Toward a Conceptual 
History of Ottoman Political Notions”, Turcica 47 (2016), σ. 52. 
11 N. Bozkurt, “Meclis”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA) 28 (2003), σ. 241. 
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πρωτεύουσα ή στις επαρχίες, με τη συμμετοχή στρατιωτικών και άλλων αξιω-
ματούχων, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σε καίρια ζητήματα.12 Οι Οθω-
μανοί, επομένως, καλούνταν να συλλάβουν και να επεξεργαστούν έναν επιπλέον 
όρο με εντελώς διαφορετικό νόημα και προεκτάσεις σε σχέση με την πολιτική 
και πολιτειακή τους αντίληψη. Η ψηφοφορία και η διαδικασία των εκλογών που 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία κοινοβουλίου ήταν μία 
άγνωστη διαδικασία στο οθωμανικό κράτος. 

Έπειτα από την υπογραφή της συνθήκης του Κάμπο Φόρμιο στις 17 Οκτω-
βρίου 1797, η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρισκόταν πλέον σε άμεση επαφή με 
τη Γαλλία. Οι οθωμανικές αρχές άρχισαν να λαμβάνουν αναφορές, σύμφωνα με 
τις οποίες στην Πελοπόννησο εκφωνούνταν λόγοι περί ισότητας και ελευθερί-
ας από γάλλους κατασκόπους και διάφορους επαναστάτες. Την περίοδο εκείνη 
εισήχθη με αρνητικό πρόσημο στην οθωμανική πολιτική ορολογία ο όρος «Ια-
κωβίνος». Οι Ιακωβίνοι θεωρήθηκαν οι ηγέτες ενός εξαθλιωμένου όχλου που 
οδήγησε στην ανάληψη της εξουσίας από τις μάζες, στην κατάρρευση της καθε-
στηκυίας τάξης και στην απεμπόληση των εγγυήσεων σχετικά με την ασφάλεια 
της ζωής και της περιουσίας των γάλλων υπηκόων.13 

Το 1798 ο επικεφαλής των εξωτερικών υποθέσεων της Πύλης, Αχμέτ Ατίφ 
Εφέντης, σε ένα υπόμνημα σχετικά με την πολιτική κατάσταση στη Γαλλία έδωσε 
έμφαση στον κοσμικό και αντικληρικό χαρακτήρα της Γαλλικής Επανάστασης, 
σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι: 

Η φλόγα της ανταρσίας και της συνωμοσίας (ateş-i fitne ve fesad), η 
οποία άναψε πριν από λίγα χρόνια στη Γαλλία έχει εξαπλωθεί σε όλες τις 
κατευθύνσεις [...]. Τα έργα που έχουν εκδώσει στη γλώσσα των απλών 
ανθρώπων διάσημοι άθεοι όπως ο Βολταίρος και ο Ρουσσώ, συνίστανται 
από ύβρεις ενάντια στους αληθινούς προφήτες και στους μεγάλους βα-
σιλιάδες, κάνουν λόγο για κατάργηση της θρησκείας και χρησιμοποιούν 
τους όρους ισότητα (müsavat) και δημοκρατία (cumhuriyet). Πολλοί άν-
θρωποι αισθάνθηκαν έλξη γι’ αυτούς τους νεωτερισμούς και έτσι αυτές 
οι αιρετικές ιδέες και οι βλαστήμιες διαδόθηκαν γρήγορα μεταξύ των 
απλών ανθρώπων [...] Είναι, όμως γνωστό, ότι το θεμέλιο για τη διατή-
ρηση της τάξης και της συνοχής κάθε κράτους βρίσκεται στον ιερό νόμο, 
στη θρησκεία και στο δόγμα (her devletin esası şer’ ve din ve mezheb 
olub) και ότι η γαλήνη και ο έλεγχος των υπηκόων δεν μπορεί να περι-
κλείει μονάχα πολιτικά μέτρα, αλλά απαιτεί και το φόβο του Θεού, τον 
οποίο οι ηγέτες του κακού στη Γαλλία προσπαθούν να καταργήσουν.14

12 B. Lewis, “Meşveret”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi 12 (1981-
1982), σ. 775-780.
13 Α. Yaycıoğlu, “Revolutions de Constantınople, France and the Ottoman World in the Age of 
Revolutions”, στον τόμο P. M. E. Lorcin – T. Shepard (επιμ.), French Mediterraneans: Transnational 
and Imperial Histories, Nebraska 2016: University of Nebraska Press, σ. 28. 
14 A. Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet 6, İstanbul 1892: Matbaa-i Amire, σ. 311. 
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Είναι, επομένως, εμφανές ότι οι Οθωμανοί είχαν μία σχετικά καλή εικόνα για 
τα γεγονότα που διαδραματίζονταν στη Γαλλία, παρά τις δυσκολίες που αντιμε-
τώπισαν στο να ερμηνεύσουν τις νεωτερικές έννοιες του γαλλικού ριζοσπαστι-
σμού. Τα μηνύματα της Γαλλικής Επανάστασης ήταν επικίνδυνα και μπορούσαν 
να οδηγήσουν σε ταραχές μέσα στην αυτοκρατορική επικράτεια. Τα αιτήματα 
των γάλλων δημοκρατικών για δικαιοσύνη και ισότητα εξέφραζαν έννοιες που 
είχαν διαφορετικό περιεχόμενο στην οθωμανική πολιτειακή αντίληψη και κο-
σμοθεωρία. Σε αυτήν, η απονομή και εφαρμογή της δικαιοσύνης ήταν το βασικό-
τερο καθήκον του ηγεμόνα και η απαρέγκλιτη αρχή για τη διατήρηση του ελέγ-
χου της τάξης και της ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών τάξεων της 
αυτοκρατορίας, ενώ ως ισότητα νοούνταν η διατήρηση της δομής της κοινωνίας 
δηλ. η διάκριση ανάμεσα στην τάξη που διοικούσε και στους φορολογούμενους 
υπηκόους τους σουλτάνου.15

Το νέο καθεστώς στη Γαλλία χαρακτηρίστηκε με τον όρο “cumhur/
cumhuriyet”, ο οποίος προέρχεται από τα αραβικά και σημαίνει την πλειονότη-
τα ή την πλειοψηφία. Τον όρο τον είχαν χρησιμοποιήσει οι οθωμανοί διανοητές 
του 17ου και του 18ου αιώνα, προκειμένου να περιγράψουν ένα πολιτικό σύστημα 
διακυβέρνησης, στο οποίο οι κρατικές υποθέσεις διευθετούνταν από έναν και 
μόνον ηγεμόνα, με τη συνδρομή μιας ομάδας επιφανών αντρών.16 Επίσης, ο όρος 
cumhuriyet αποδόθηκε στην αυτόνομη Πολιτεία της Επτανήσου που ιδρύθηκε 
το 1800, όπου βέβαια η επιβολή Γερουσίας με το Σύνταγμα του 1803, παρέπε-
μπε περισσότερο σε ολιγαρχικό, παρά σε δημοκρατικό καθεστώς. Οι Οθωμα-
νοί χρησιμοποίησαν συνεπώς τον όρο ως αντίστοιχο του “republic”. Ταυτόχρονα, 
όμως, η έννοια αυτή είχε και αρνητικό πρόσημο και σήμαινε τον όχλο που έχει 
ροπή προς την ανταρσία και την πρόκληση ταραχών.17 

H εξέλιξη των νεωτερικών ιδεών στα χρόνια της Σερβικής 
και της Ελληνικής Επανάστασης
Η χρήση της νέας ορολογίας είναι εμφανής στην ιστοριογραφική παραγω-

γή των Οθωμανών στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν οι χρονικογράφοι της Πύλης 
κλήθηκαν να περιγράψουν τα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των 
Ναπολεόντειων Πολέμων, της Σερβικής και της Ελληνικής Επανάστασης. Οι 
ιστοριογράφοι Σανί Ζαντέ και Έσαντ εισήγαγαν στα έργα τους τη νέα ορολογία, 
προκειμένου να αποδώσουν τις καινούργιες συνθήκες που είχε «κληροδοτήσει» 
η Γαλλική Επανάσταση. Για παράδειγμα, ο Σανί Ζαντέ στο έργο του έκανε λόγο 
για «δυναμικό έθνος των Γάλλων»18 και αλλού για «σερβικό έθνος» που σε κάθε 

15 E. Boğaç, “On Ottoman Justice: Interpretations in Conflict (1600 - 1800)”, Islamic Law and Society 
8/1 (Ιανουάριος 2001), σ. 52–87. 
16 Β. Lewis, The Muslim Discovery of Europe, New York & London 1982: WW Norton, σ. 213. 
17 M. Sariyannis, “Ottoman Ideas on Monarchy...”, ό.π., σ. 46. 
18 M. A. Şâni-Zâde, Şânî-Zâde Târîhi, 1223-1237/ 1808-1821 1, Z. Yılmazer (επιμ.), İstanbul 2008: 
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σαντζάκι έχει εκλέξει τους κνέζους «με δημοκρατικό τρόπο».19 Ο Έσαντ από την 
πλευρά του έκανε λόγο για «το δόλο των Ρώσων και των άλλων κρατών που με 
υποσχέσεις περί κατάκτησης της ελευθερίας και ανάδυσης της Ελληνικής Δημο-
κρατίας (Υunan Cumhuru)» εξαπάτησαν τους άπιστους Ρωμιούς οδηγώντας τους 
στην εξέγερση.20 Τέλος, ο Μιρ Γιουσούφ Ελ Μοραβί, οθωμανός αξιωματούχος 
που βρισκόταν Ναύπλιο την άνοιξη του 1821, σχολιάζοντας τα αίτια της επανά-
στασης στα απομνημονεύματά του αναφέρθηκε στην φυσική ροπή των εθνών 
στην αναζήτηση της ανεξαρτησίας και πρόσθεσε πως «η ανθρώπινη φύση και 
όλα τα διαφορετικά έθνη υπόκεινται στη δίψα για ανεξαρτησία και μόνο εξ’ ανά-
γκης προσποιούνται ότι συναινούν και δέχονται τη δουλεία και την υποταγή».21

Παρ’ όλο που στις αρχές του 19ου αιώνα η οθωμανική διανόηση ήταν εξοι-
κειωμένη με τις νέες ιδέες και πραγματικότητες που διαμορφώνονταν υπό την 
επίδραση της Γαλλικής Επανάστασης, η πρώτη φορά που οι Οθωμανοί κλήθη-
καν να ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν τις βασικές αρχές ενός δημοκρατικού 
πολιτεύματος συνέβη τον Ιανουάριο του 1822. Σε έγγραφο που εντοπίστηκε στα 
Οθωμανικά Αρχεία της Πρωθυπουργίας σώζεται η μετάφραση του Συντάγματος 
της Επιδαύρου στα οθωμανικά.22 Το έγγραφο αποτελεί ουσιαστικά μια εκτετα-
μένη περίληψη του συντάγματος και η μετάφρασή του ξεκινούσε με τη Διακήρυ-
ξη της Εθνοσυνέλευσης. Ο όρος σύνταγμα αποδόθηκε με τη λέξη “kanunname” 
που σήμαινε τον κώδικα σουλτανικής νομοθεσίας,23 ενώ για την εθνοσυνέλευση 
χρησιμοποιήθηκε η φράση «Εθνική Επιτροπή» (Millet-i Cemiyet). Η λέξη πατρί-
δα αποδόθηκε με τον όρο vatan, ενώ η πολιτική ελευθερία που οι Έλληνες εί-
χαν στερηθεί μεταφράστηκε ως serbestiyet. Τα δίκαια και οι νόμοι της φύσης 
ερμηνεύτηκαν ως “imtiyazat”, όρος που στην πολιτική γλώσσα των Οθωμανών 
σήμαινε συνήθως τα εμπορικά και οικονομικής φύσης προνόμια, τα οποία παρα-
χωρούσαν σε υπηκόους των ξένων κρατών που είχαν εγκατασταθεί στα αυτο-
κρατορικά εδάφη και σε μη μουσουλμάνους υπηκόους.24

Για την απόφαση του ελληνικού έθνους να στηριχτεί στη διοίκηση του «Δικαί-
ου και των ορθών νόμων», χρησιμοποιήθηκαν οι όροι “kavaid” και “hukuk”, δα-
νεισμένοι από την πολιτική γλώσσα του Ισλάμ,25 ενώ η διακήρυξη της «Πολιτικής 
αυτού Υπάρξεως και Ανεξαρτησίας» αποδόθηκε με τη φράση “millet-i müstakile” 
(ανεξάρτητο έθνος), η οποία είχε χρησιμοποιηθεί και από τον χρονικογράφο Σανί 

Çamlıca Basım Yayın, σ. 530. 
19 Ό.π., σ. 729. 
20 M. Es’ad, Vakanüvis Es’ad Efendi Tarihi 1237-1241 / 1821-1826, Z. Yılmazer (επιμ.), İstanbul 2000: 
Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları, σ. 571-572.
21 Σ. Λαΐου – Μ. Σαρηγιάννης, Οθωμανικές αφηγήσεις για την Ελληνική Επανάσταση. Από τον 
Γιουσούφ Μπέη στον Αχμέτ Τζεβντέτ Πασά, Αθήνα 2019: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Ινστιτούτο 
Ιστορικών Ερευνών, σ. 68. 
22 ΒΟΑ, ΗΑΤ 1222/4772, 21/04/1237 (15 Ιανουαρίου 1822). 
23 H. İnalcık, “Kanunname”, TDVİA 24 (2001), σ. 333-337. 
24 C. Kallek, “İmtiyazat”, TDVİA 22 (2000), σ. 245-252.
25 M. Baktır, “Kaide”, TDVİA 24 (2001), σ. 205-210· A. Bardakoğlu, “Hukuk”, TDVİA 15 (1997), σ. 340-366.
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Ζαντέ για να ερμηνευτούν οι διεκδικήσεις των επαναστατημένων Σέρβων.26 Στη 
συνέχεια της οθωμανικής μετάφρασης γινόταν λόγος για «τις εθνικές υποθέ-
σεις των ελληνικών χωρών» (memalik-i yunaniyyenin umur-i milliyesi), ενώ το 
απόσπασμα του συντάγματος που αναφερόταν στη διάκριση των εξουσιών με-
ταφράστηκε στην οθωμανική γλώσσα ως εξής: «Αυτού του είδους η κυβέρνηση 
θα αποτελείται από τρία είδη επιτροπών. Η μία επιτροπή θα ασχολείται με τις 
εκτελεστικές (icra) υποθέσεις, η άλλη με τις συμβουλευτικές (istişare) και η τρί-
τη με δικαστικές και θρησκευτικές υποθέσεις (şeriyye). Τέλος, οι πληρεξούσιοι 
του έθνους χαρακτηρίστηκαν “vekil” και οι υπουργοί “nazır”. Έως τότε τον τίτλο 
nazır τον έφεραν μεσαία στελέχη του γραφειοκρατικού μηχανισμού, ενώ αργό-
τερα κατά την περίοδο του Τανζιμάτ άρχισε να αποδίδεται σε υψηλόβαθμους 
γραφειοκράτες και υπουργούς.27 Η πρώτη νεωτερική χρήση αυτού του όρου, απ’ 
όσον τουλάχιστον γνωρίζουμε, εντοπίζεται στο κείμενο της μετάφρασης του ελ-
ληνικού συντάγματος. 

Από την ορολογία του κειμένου γίνεται σαφές ότι οι Οθωμανοί ήρθαν αντιμέ-
τωποι με μία νεωτερική ορολογία και για να περιγράψουν ή να νοηματοδοτήσουν 
τις έννοιές της, επιστράτευσαν τη φρασεολογία της ισλαμικής πολιτικής φιλοσο-
φίας. Σε κάθε περίπτωση, η εμπειρία αυτή συνέβαλε σημαντικά στην εξοικείωση 
των Οθωμανών με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τη λειτουργία του κοινο-
βουλευτικού πολιτεύματος. 

Μελετώντας τα έγγραφα που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της Ελληνικής 
Επανάστασης διαπιστώνουμε ότι οι Οθωμανοί αναφέρονταν στους επαναστατη-
μένους υπηκόους τους άλλοτε με προ-νεωτερικούς (Rum ta’ifesi) και άλλοτε με 
νεωτερικούς όρους (Yunan milleti), ενώ την ίδια περίοδο έννοιες όπως πατρίδα, 
έθνος, ελευθερία και ανεξαρτησία χρησιμοποιούνταν πλέον τακτικά.28

Ο ελληνικός πόλεμος της ανεξαρτησίας και η ίδρυση του ανεξάρτητου ελ-
ληνικού κράτους συνέβαλε στη διείσδυση και στην κατανόηση των νεωτερικών 
όρων, οι οποίοι έγιναν αντιληπτοί ως απειλή για την καθεστηκυία τάξη του οθω-
μανικού κράτους. Η πρώτη φορά που οι οθωμανοί υπήκοοι χρησιμοποίησαν τις 
πολιτικές ιδέες του Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης για να υπερα-
σπιστούν τα δικαιώματά τους, καταγράφηκε σε μία παραμεθόρια επαρχία της 
αυτοκρατορίας και συγκεκριμένα στην Κωνσταντίνη της Αλγερίας. Το 1834 πάνω 
από 2000 χιλιάδες κάτοικοι συμπλήρωσαν τα ονόματά τους σε μία αίτηση προς 
το βρετανικό κοινοβούλιο, ζητώντας τη μεσολάβηση της Αγγλίας εναντίον της 
αποικιοκρατικής Γαλλίας που είχε εισβάλει στην Αλγερία. Η αίτηση υποβάλλο-
νταν στο όνομα του «νόμου των εθνών», των ανθρωπίνων και ατομικών δικαιω-
μάτων» και στην προάσπιση της «παγκόσμιας αδελφότητας».29

26 M. A. Şâni-Zâde, Şânî-Zâde Târîhi..., ό.π., σ. 611.
27 M. Genç, “Nazır”, TDVİA 32 (2006), σ. 449-450.
28 Ενδεικτικά βλ. ΒΟΑ, ΗΑΤ 001318/51356, χ.χ.
29 J. McDougall, “Sovereignty, Governance and Political Community in the Ottoman Empire and 
North Africa”, στον τόμο J. Innes – M. Philp (επιμ.), Re-imagining Democracy in the Mediterranean, 
1780-1860, Oxford 2018: Oxford University Press, σ. 127. 
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Η πορεία προς την αποδοχή του συντάγματος το 1876
Η καθιέρωση της νέας πολιτικής ορολογίας και ιδεολογίας στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία εντοπίζεται και στην Οργανική Διάταξη του 1832, με την οποία η 
Υψηλή Πύλη παραχωρούσε καθεστώς αυτονομίας στη Σάμο. Λέξεις όπως ελευ-
θερία, εκλογή (intihab) και γενική συνέλευση (meclis-i umumî) είχαν πλέον καθι-
ερωθεί στην οθωμανική γραφειοκρατία.30 

Την ίδια περίπου περίοδο με την ίδρυση της εφημερίδας Takvim-i Vekayı 
(1831) η οθωμανική κυβέρνηση απέκτησε ένα προπαγανδιστικό όργανο που 
απευθυνόταν τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Η εφημερίδα ενημέ-
ρωνε τα δυτικά κράτη για το μεταρρυθμιστικό έργο του σουλτάνου και προσπα-
θούσε να αποκαταστήσει την εικόνα της αυτοκρατορίας στα μάτια των Ευρω-
παίων,31 ενώ παράλληλα υποστήριζε την ενίσχυση της κεντρικής εξουσίας και 
τις καινοτομίες του σουλτάνου Μαχμούτ Β΄. Με αυτόν τον τρόπο πρόβαλλε θετι-
κά την κυβερνητική πολιτική, η οποία στόχευε στην ισότιμη ενσωμάτωση όλων 
των υπηκόων στο θεσμικό πλέγμα της αυτοκρατορίας ανεξαρτήτως θρησκείας. 
Ταυτόχρονα, φρόντιζε να αναλύει συχνά το περιεχόμενo των μεταρρυθμίσεων 
σε γλώσσα κατανοητή από το λαό, με στόχο αφενός να πείσει τους οθωμανούς 
υπηκόους για την αναγκαιότητα των κυβερνητικών αποφάσεων και αφετέρου 
να εξασφαλίσει τη συναίνεσή τους, περιορίζοντας το ενδεχόμενο αντιδράσεων.32

Αυτές οι συνθήκες αποτέλεσαν την αφετηρία για την εμφάνιση ενός νέου 
όρου στην πολιτική ζωή της αυτοκρατορίας, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός από τις 
προξενικές αναφορές των οθωμανών διπλωματών που είχαν σταλεί στην Ευ-
ρώπη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1830. Πρόκειται για τον όρο «κοινή 
γνώμη» (efkar-i umumiyye), που από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και έπειτα, 
επρόκειτο να προετοιμάσει την ένταξη του λαού στην πολιτική ζωή.33 Σε αυτό συ-
νέβαλε και η ίδρυση μιας καινούργιας εφημερίδας, της Ceride-i Havadis (1840), 
η οποία στα φύλλα της φιλοξενούσε ανταποκρίσεις από το εξωτερικό, δίνοντας 
βαρύτητα στην ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού σχετικά με τις διεθνείς πο-
λιτικές και οικονομικές εξελίξεις και τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα της Δύσης. 

Όλα αυτά λειτούργησαν ως αγωγός μετάδοσης των νέων ιδεών και οδήγησαν 
στην εισαγωγή και στη σταδιακή καθιέρωση νέων όρων και νεωτερικών εννοιών, 
μεταξύ των οποίων και αυτές που περιέγραφαν τη λειτουργία και τους θεσμούς 
των δημοκρατικών καθεστώτων, αν και σε κάποιες περιπτώσεις οι σχετικοί όροι 

30 Μ. Σαρηγιάννης, «Η πολιτειακή ορολογία στα οθωμανικά έγγραφα της Ηγεμονίας Σάμου», στον 
τόμο Σ. Λαΐου (επιμ.), Συνταγματικά κείμενα της Ηγεμονίας Σάμου, Αθήνα 2013: Ίδρυμα της Βουλής 
των Ελλήνων, σ. 210. 
31 R. H. Davison, “Ottoman Public Relations in the Nineteenth Century: How the Sublime Porte 
Tried to Influence European Public Opinion”, στον τόμο D. Panzac (επιμ.), Histoire économique et 
sociale de ľEmpire Οttoman et de la Turquie (1326–1960). Actes du Congrès international tenu à 
Aix-en-Provence du 1er au 1-4 juillet 1992, Paris 1995: Peeters, σ. 593. 
32 Ο. Koloğlu, Osmanlı’dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi , İstanbul 2006: Pozitif Yayıncılık, σ. 27-30.
33 B. Gencer, “The Rise of Public Opinion in the Ottoman Empire (1839-1909)”, New Perspectives 
on Turkey 30 (Άνοιξη 2004), σ. 115-154. 
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αποδίδονταν σε μετάφραση ή συνοδεύονταν από επεξηγήσεις (π.χ. parlamento 
= umumî meşveretgâh).34 Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι μια από τις 
πρώιμες αναφορές στον όρο «σύνταγμα» σχετίζεται με την Επανάσταση της 3ης 
Σεπτεμβρίου 1843 στην Αθήνα. Η Ceride-i Havadis σε δημοσίευμά της ανέφερε 
ότι «στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, ο λαός ενωμένος με το στρατό ξεσηκώθηκε 
και ζήτησε την αλλαγή του τρόπου διακυβέρνησης της χώρας με την υιοθέτηση 
του συστήματος που ονομάζεται σύνταγμα».35

Εν τω μεταξύ το Δεκέμβριο του 1838 ο σουλτάνος Μαχμούτ Β΄ προχώρησε 
στη διακήρυξη ενός διατάγματος, το οποίο ρύθμιζε τον τρόπο λειτουργίας του 
αυτόνομου σερβικού πριγκιπάτου και προστάτευε τα δικαιώματα των υπηκόων 
από τις αυθαιρεσίες του ηγεμόνα. Το διάταγμα είναι γνωστό στη σερβική ιστο-
ριογραφία ως «Τουρκικό Σύνταγμα» (Турски Устав). Με αυτό προβλεπόταν, με-
ταξύ άλλων, η ανεξάρτητη λειτουργία της δικαιοσύνης, η ελεύθερη άσκηση των 
θρησκευτικών καθηκόντων και των εμπορικών δραστηριοτήτων των υπηκόων 
και η προστασία της ζωής, της τιμής και της περιουσίας των κατοίκων.36 Μία πιο 
προσεκτική εξέταση του εγγράφου, όμως, αποκαλύπτει ότι οι εγγυήσεις που 
παρέχονται σε αυτό εκπορεύονται από τη «μεγαλοψυχία» του σουλτάνου.37 Η 
παραχώρηση του «συντάγματος» αποτελούσε ουσιαστικά προϊόν συμβιβασμού 
και διαπραγματεύσεων μεταξύ των Σέρβων που επιθυμούσαν την αποκατάστα-
ση του περισσότερο φιλελεύθερου συντάγματος που είχε υιοθετήσει σερβική 
εθνοσυνέλευση το 1835 –και που είχε απορριφθεί– και του σουλτάνου, ο οποίος 
επιζητούσε να αναδείξει την άποψη ότι «το αυτόνομο σερβικό πριγκιπάτο ήταν 
τμήμα των θεοφρούρητων οθωμανικών εδαφών».38

Παρ’ όλα αυτά, το κείμενο του «Σερβικού Συντάγματος» ήταν αρκετά σημαντι-
κό επειδή αποτέλεσε ένα πειραματικό πεδίο για την «εξερεύνηση» και την εισα-
γωγή νέων «εργαλείων» και όρων στην πολιτική ζωή της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας κατά τη διάρκεια του Τανζιμάτ. Το επόμενο έτος ο σουλτάνος Αμπντούλ 
Μετζίτ προχώρησε στη διακήρυξη του Υψηλού Διατάγματος του Γκιουλχανέ 
(Gülhane Hatt-i Şerif, 1839). Στο κείμενο αυτό, η οθωμανική κυβέρνηση παρείχε 
τις εγγυήσεις για την προάσπιση της ζωής (can), της τιμής (ırz u namus) και της 
περιουσίας (mal) των υπηκόων, δεσμευόταν για την παροχή ισότητας μεταξύ των 
υπηκόων όλων των θρησκειών και έθετε ως προτεραιότητα την υπεράσπιση της 
πατρίδας, προϋπόθεση για την οποία κρινόταν απαραίτητη η εκπλήρωση της 
στρατιωτικής θητείας.39 Και σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να ανιχνεύσου-

34 Takvim-i Vekayi, αρ. 58, 19 Zilhicce 1248 (9 Μαΐου 1833). 
35 Εφ. Ceride-I Havadis, αρ. 148, 8 Ramazan 1259 (2 Οκτωβρίου 1843).
36 D. Popović, “Arduous Path to Constitutionalism. Serbian Constitutional Developments in the first 
Half of the Nineteenth Century”, Pravni Zapisi 10 (2019), σ. 25. 
37 Султански Хатишериф, 1838. 
38 D. Popović, “Arduous Path to Constitutionalism..., ό.π., σ. 24.
39 Tanzimat Fermanı, στον τόμο Μ. Ö. Alkan (επιμ.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cumhuriyet’e 
Devreden Düşünce Mirası, Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi 1, İstanbul 2001: İletişim Yayınları, σ. 
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με τις επιδράσεις της φιλελεύθερης ευρωπαϊκής σκέψης και του νεωτερικού 
πολιτικού λεξιλογίου της Γαλλικής Επανάστασης. Μια σχολαστική ανάγνωση της 
ορολογίας του διατάγματος αποκαλύπτει ότι οι εξαγγελίες δεν υπονόμευαν τα 
θεμέλια του αυτοκρατορικού οικοδομήματος και ότι οι αρχιτέκτονες του Τανζι-
μάτ ενσωμάτωσαν μέρος από τις φιλελεύθερες αρχές της Γαλλικής Επανάστα-
σης, προκειμένου να επιτύχουν τον «εκσυγχρονισμό της απολυταρχίας» και να 
ενισχύσουν τις παραδοσιακές δομές του κράτους. Οι εισαγόμενες νεωτερικές 
έννοιες είχαν προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες του οθωμανι-
κού κράτους, το οποίο ως πολυεθνική αυτοκρατορία απέρριπτε κατηγορηματικά 
κάθε άλλη μορφή κρατικού σχηματισμού, ενώ ταυτόχρονα ο ρόλος της θρησκεί-
ας στο πολιτικό οικοδόμημα των Οθωμανών δεν υποβαθμιζόταν.40

Αντίθετα, το Μεταρρυθμιστικό Διάταγμα του 1856 (Islahat Fermanı) παρου-
σίαζε σημαντικές αλλαγές ως προς τη διατύπωση των εξαγγελιών του. Ο ρόλος 
της θρησκείας ως απόλυτος ρυθμιστικός παράγοντας του πολιτικού συστήματος 
της αυτοκρατορίας φαίνεται ότι «υποβιβαζόταν». Το ισλάμ έπαυε να παίζει τον 
κυρίαρχο ρόλο στην πολιτική οργάνωση του κράτους, γεγονός που προκάλεσε 
τις αντιδράσεις των μουσουλμάνων. Ο Τζεβντέτ Πασάς μας μεταφέρει τις δια-
μαρτυρίες των μουσουλμάνων, σημειώνοντας τα εξής:

Σήμερα χάσαμε το ιερό δικαίωμα του μιλλετίου μας, το οποίο απέκτησαν 
οι πρόγονοί μας με αίμα. Οι μουσουλμάνοι εκτοπίστηκαν από τη θέση 
του κυρίαρχου μιλλετίου. Σήμερα είναι ημέρα πένθους και θρήνου [...]. Οι 
μη μουσουλμάνοι υπήκοοι θα εγκατασταθούν στις γειτονιές μας, οι αξίες 
των ακινήτων θα αυξηθούν, ο πολιτισμός τους θα διαδοθεί [...].41

Η πραγματοποίηση και η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων υπαγορευόταν 
πλέον από το ανθρώπινο δίκαιο (hukuk-i insaniyye) και τη δικαιοσύνη (hukuk-i 
adalet),42 ενώ θεματοφύλακάς τους ήταν η κυβέρνηση και όχι ο σουλτάνος. Αυτό 
είχε σαν αποτέλεσμα να «ξεθωριάσει» η πατερναλιστική εικόνα του σουλτάνου ως 
«στοργικού πατέρα», καθώς το κέντρο βάρους της εξουσίας έχει μετατοπιστεί στα 
χέρια των γραφειοκρατών της Υψηλής Πύλης. Το Διάταγμα, επίσης, επιχειρούσε 
να προωθήσει την ιδεολογία του οθωμανισμού (Osmanlıcılık), μέσω της ισότητας 
μεταξύ των εθνο-θρησκευτικών ομάδων και της καλλιέργειας της αγάπης προς 
την κοινή πατρίδα, ενώ έθετε τις βάσεις για την εκκοσμίκευση της εκπαίδευσης. 

Οι μεταρρυθμίσεις που υποσχόταν το Χάττι Χουμαγιούν του 1856, ωστόσο, 
δεν προέβλεπαν την συμμετοχή των κατώτερων τάξεων στην άσκηση της εξου-
σίας και στη λήψη πολιτικών αποφάσεων, καθώς η αρχή της ισότητας αφορούσε 
τα μιλλέτια και όχι τα μεμονωμένα άτομα, ενώ η λέξη «ελευθερία» συνέχιζε να 
έχει αρνητικά σημαινόμενα, καθώς ταυτιζόταν με την επιθυμία των εθνοτήτων 

449-451.
40 J. McDougall, “Sovereignty, Governance and Political Community...”, ό.π., σ. 143. 
41 A. Cevdet Paşa, Tezakir I, C. Baysun (επιμ.), Ankara 1953: Türk Tarih Kurumu, σ. 67-68.
42 Islahat Fermanı, στον τόμο Μ. Ö. Alkan (επιμ.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce..., ό.π., σ. 452. 
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του οθωμανικού κράτους να αποσπαστούν από τον αυτοκρατορικό ιστό.43 Ο 
όχλος-λαός (cumhur) εξακολουθούσε να γίνεται αντιληπτός ως ένα πλήθος που 
αντιπαρατίθεται στα νομοταγή μέλη της οθωμανικής κοινωνίας, ως «φορέας 
και υποκινητής ταραχών» και οι αντιλήψεις περί ισότητας και ισότιμης διανομής 
πλούτου θεωρούνταν ως «κακοήθεις ιδέες».44 Ο οθωμανισμός, λοιπόν, που επι-
θυμούσαν να εισάγουν ή να επιβάλλουν οι μεταρρυθμιστές γραφειοκράτες του 
Τανζιμάτ έφερε απολυταρχικά χαρακτηριστικά.45 

Παρ’ όλες τις αρνητικές προσλήψεις των εκπροσώπων της οθωμανικής 
διοίκησης και του φιλοκυβερνητικού τύπου να υιοθετήσουν ένα δημοκρατικό 
μοντέλο διακυβέρνησης, την εποχή εκείνη εμφανίζονται και οι πρώτοι υποστη-
ρικτές της μετάβασης σε ένα συνταγματικό τρόπο διακυβέρνησης. Επρόκειτο 
κυρίως για μέλη της αντιπολιτευτικής ομάδας των «Νέων Οθωμανών», οι οποίοι 
χαρακτήριζαν την πολιτική των μεταρρυθμιστών αξιωματούχων ως επιφανεια-
κή μίμηση των ευρωπαϊκών θεσμών και υποστήριζαν ως λύση στα προβλήματα 
του οθωμανικού κράτους την αποδοχή και εγκαθίδρυση της συνταγματικής και 
κοινοβουλευτικής διακυβέρνησης, η οποία θα μπορούσε να συσπειρώσει όλες 
τις εθνότητες της αυτοκρατορίας και να δράσει ανασταλτικά στα αποσχιστικά 
κινήματα των βαλκανικών εθνικισμών.46 

Τα μέλη των «Νέων Οθωμανών» προέρχονταν από διανοούμενους και δυσα-
ρεστημένους νεαρούς γραφειοκράτες που είχαν λάβει ανώτερη παιδεία, ήξεραν 
ευρωπαϊκές γλώσσες και είχαν έλθει σε επαφή με τις φιλελεύθερες ιδέες της 
Δύσης. Οι παράγοντες που οδήγησαν στην υιοθέτηση του βραχύβιου συντάγ-
ματος το 1876 ήταν συνοπτικά οι εξής: α) η ιδεολογική προπαγάνδα των Νέων 
Οθωμανών και η μεγάλη επίδραση των γραπτών τους μέσω του τύπου, η οποία 
οδήγησε στην απενοχοποίηση εννοιών όπως «ελευθερία», «λαός» και «σύνταγ-
μα»,47 β) η αύξηση των εφημερίδων και η ανάδυση μίας δυναμικής κοινής γνώμης 
μαζί με την μετάφραση έργων των ευρωπαίων διαφωτιστών στα οθωμανικά,48 
γ) η σταδιακή εκκοσμίκευση της παιδείας,49 δ) η προσφορά ασύλου σε ούγγρους 
και πολωνούς πρόσφυγες των εξεγέρσεων του 1848 που ήταν φορείς φιλελεύ-
θερων ιδεών και είχαν κερδίσει πολιτικό άσυλο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

43 S. A. Somel, “Osmanlı Reform Çağında Osmanlıcılık Düşüncesi (1839-1913), στον τόμο Μ. Ö. 
Alkan (επιμ.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce..., ό.π., σ. 103.
44 Muharerrat-i Nadire, İstanbul 1872-1874: Μatbaa-i Amire, σ. 38-39.
45 S. A. Somel, “Osmanlı Reform Çağında...”, ό.π., σ. 102. 
46 E. J. Zürcher, Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, μτφρ. Β. Κεχριώτης, Αθήνα 2004: Αλεξάνδρεια, 
σ. 118-119. 
47 İ. Sungu, “Tanzimat ve Yeni Osmanlılar”, στον τόμο İ. Sungu (επιμ.), Tanzimat 1, İstanbul 1940: 
Maarif Vekâleti, σ. 777-857.
48 S. Tural, “19. Yüzyıl Türk Aydınında Voltaire İlgisi”, Tarih, Kültür ve Sanat Arastırmaları Dergisi 4.2 
(Νοέμβριος 2013), σ. 147-156. 
49 T. Erdoğdu, “Osmanlılığın Evrimi Hakkında bir Deneme: Bir Grup (Üst Düzey Yönetici) Kimliğinden 
Millet Yaratma Projesi”, Doğu Batı 45 (Μάιος-Ιούλιος 2008), σ. 19-47.
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Πολλοί από αυτούς έλαβαν την οθωμανική υπηκοότητα, ανήλθαν σε ανώτερα 
αξιώματα της γραφειοκρατίας και προετοίμασαν το έδαφος για την αποδοχή φι-
λελεύθερων ιδεών,50 ε) η εκρηκτική πολιτική κατάσταση στα Βαλκάνια με την 
κρίση των ετών 1875-1878 και οι πιέσεις των Μεγάλων Δυνάμεων για την εισα-
γωγή φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων στο οθωμανικό κράτος.51

50 Μ. Gümüş, Osmanlı Modernleşmesinde Yabancılar: Leh ve Macar Mültecileri, İstanbul 2019: Libra.
51 M. S. Anderson, The Eastern Question, 1774-1923, New York 1966: St. Martin’s Press, σ. 178-219.
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στην Ελλάδα του 20ου αιώνα τη συνέχεια του Ελληνισμού 

μέσα από τις λαϊκές γιορτές, τον χορό και το τραγούδι
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Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας

Πανεπιστήμιο Paul Valery Montpellier 3

A B S T R A C T
For every European admirer of the ancient Greek spirit, a travel to the 
mythical land means returning to the roots. Four French writers, motivated 
by different inspirations, visit Greece in the 20th century by seeking links 
between Greek Antiquity and Modern Greek reality.

The present paper aims in finding the continuity of the Greek element, as 
reflected through the testimonies of Jacques Lacarrière, Robert Leveque, 
Jean Cocteau and Michel Deon, and especially within folk festivals, dance 
and song. It will be examined whether Modern Greek traditional festivals, 
as celebrated by the Modern Greeks, accompanied by dances and songs, 
show, according to the point of view of the aforementioned French visitors, 
similarities and/or differences with those of ancient Greece, without for-
getting the passage from the Byzantine period. 

To sum up, the study of folk festivals and their integral parts, namely dance 
and singing, allow us to see the bond between the popular worship of the 
people and its close relationship with modern social events. Several, lo-
cal and non-local, traditional celebrations, rituals, customs, dances and 
songs, whose roots dating back to the Antiquity, testifying, over centuries, 
their influence on people’s consciousness and the influence into the for-
mation of social life. Taking into account Lacarrière’s testimony of the as-
sociation between the two festivals: the one that unfolded at that moment 
in front of his eyes and that of the pagan times. Along with the perception 
of Leveque and that of Cocteau over the ancient dances, and finally with 
both the views of Lacarrière and Deon, having in mind the perpetuation of 
the folk song by its ancient origins, we find that all four keep seeking the 
Ancient Greece. 

On the one hand, comparing events of modern life with those of the an-
cient Greek past, being sculpted by their imagination, and on the other 
hand, expressing the need to see, live, revive ancient customs and habits, 
in order to satisfy their obsession on the continuity of Greek Antiquity. Fur-
thermore, we have to keep in mind that their “western glasses” were not 
allowing them to see anything else…

Η παρούσα ανακοίνωση σκοπό έχει να μελετήσει την αναζήτηση της συνέ-
χειας του ελληνικού στοιχείου, έτσι όπως αποτυπώνεται μέσα από τις μαρτυρίες 
των Ζακ Λακαριέρ, Ρομπέρ Λεβέκ, Ζαν Κοκτώ και Μισέλ Ντεόν, και ειδικότερα 
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μέσα από τις λαϊκές γιορτές, τον χορό και το τραγούδι. Θα εξετασθεί, δηλαδή, 
κατά πόσο οι σύγχρονες ελληνικές παραδοσιακές γιορτές, έτσι όπως εορτάζο-
νται από τους Νεοέλληνες, συνοδευόμενες από χορούς και τραγούδια, παρουσι-
άζουν, σύμφωνα με τους προαναφερθέντες γάλλους επισκέπτες και πάντα μέσα 
από τη δική τους οπτική γωνία, ομοιότητες ή/και διαφορές με αυτές της Αρχαίας 
Ελλάδας, χωρίς να παραλείπουν όμως το πέρασμα από τη βυζαντινή περίοδο.

Από την Αρχαιότητα, οι γιορτές, οι θεατρικές παραστάσεις και τα θεάματα 
συνοδευόμενα από χορούς και τραγούδια, κατέχουν εξέχουσα θέση η οποία 
συνδέεται με τις θρησκευτικές λατρείες. Οι ταξιδιώτες με τους οποίους θα ασχο-
ληθούμε σε αυτήν την ανακοίνωση, παρακινούμενοι από διαφορετικά κίνητρα 
ο καθένας, επισκέπτονται την Ελλάδα του 20ου αιώνα και αναζητούν δεσμούς 
ανάμεσα στην ελληνική Αρχαιότητα και τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. 
Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, παρακολούθησαν ψυχαγωγικά θεάματα τα 
οποία προσπάθησαν να ερμηνεύσουν υπό το πρίσμα των γνώσεών τους για τους 
αρχαίους χρόνους, για το αρχαίο ελληνικό παρελθόν.

Κατά πόσο, οι σύγχρονες λαϊκές γιορτές αντλούν, σύμφωνα με τους προανα-
φερθέντες γάλλους συγγραφείς, την καταγωγή τους από γιορτές, πανηγύρεις, 
πομπές και τελετουργίες της Αρχαίας Ελλάδας;

Οι αρχαίες ελληνικές γιορτές, οι οποίες είχαν ως επί το πλείστον χαρακτή-
ρα κατεξοχήν θρησκευτικό και λατρευτικό, έδιναν τη δυνατότητα στο κοινό να 
ξεφεύγει από τις έγνοιες της καθημερινής ζωής συμμετέχοντας σε τελετές και 
θυσίες που ακολουθούνταν από φαγοπότια και οινοποσίες. Κάθε περιοχή έχει 
τις δικές της γιορτές οι οποίες έχουν διαμορφωθεί από την τοπική παράδοση και 
έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Κάποιες είναι πανελλήνιες. Μεταξύ των πιο γνω-
στών γιορτών της Αρχαιότητας, τα Δήλια1 ήταν γιορτή που τελούνταν στη Δήλο 
προς τιμή της γεννήσεως του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος συνοδευόμενη από 
θυσίες, μουσική και χορό. Τα Ανθεστήρια2 γιορτάζονταν στην Αθήνα προς τιμή του 
Διονύσου και του χθόνιου Ερμή και σχετίζονται με την άνοιξη και τους πρώτους 
καρπούς. Η πρώτη μέρα των Ανθεστηρίων ονομαζόταν «πιθοίγια» επειδή άνοι-
γαν τους πίθους για να δοκιμάσουν το κρασί της νέας σοδειάς. Τη δεύτερη μέρα, 
γνωστή ως «Χοές», ακολουθούσε θυσία στο Διόνυσο για την ευημερία της πόλης. 
Οι συμμετέχοντες δοκίμαζαν το κρασί και άρχιζαν να χορεύουν και να τραγουδούν 
προκειμένου να ευχαριστήσουν τον θεό. Μία άλλη γιορτή αφιερωμένη στο Διό-
νυσο, όχι ως θεό της άνοιξης αλλά ως θεό της μανίας και των εκστατικών οργίων 
ήταν και τα  Λήναια3 όπου ο χορός, οι αυλοί, τα τύμπανα και η μέθη αποτελούσαν 
τους πρωταγωνιστές της όλης τελετουργίας. Τα Απατούρια,4 Αττική γιορτή κοι-
νωνικού χαρακτήρα περισσότερο, προς τιμή του Διός Φατρίου, αποτελούσε την 

1 Β. Ρασσιάς, Εορτές και Ιεροπραξίες των Ελλήνων, Αθήνα 1997: Ανοιχτή Πόλη, σ. 74. 
2 Ό.π., σ. 46. 
3 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Γ2, Αθήνα 1971: Εκδοτική Αθηνών, σ. 256-257. 
4 Ό.π., σ. 261. 
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πανηγυρική εγγραφή των νέων αγοριών και κοριτσιών στους καταλόγους των πο-
λιτών. Και σε αυτήν την περίπτωση, η δεύτερη μέρα του τελετουργικού, γνωστή 
ως «Ανάρρυσις» (απολύτρωση), απαιτούσε τη θυσία ενός ζώου. 

Η προσφορά στις ανώτερες δυνάμεις, ανεξαρτήτου δόγματος, αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της λατρευτικής τελετουργίας η οποία προορίζεται στο 
να επηρεάσει τη διάθεση των θεών.5 Ως εκ τούτου, λατρευτικά μέσα όπως κραυ-
γές, προσευχές, επικλήσεις θεών, θυσίες, όρκοι, τελετές, χοροί και τραγούδια 
ανάλογα με τον τόπο, τα ήθη και τα έθιμα, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθε-
ση για την επιτυχία της τελετής. Όλες αυτές οι πράξεις λατρείας αποτελούν το 
έναυσμα για την άνθιση της τέχνης του θεάτρου, της μουσικής και των εικαστι-
κών και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των αρχαίων πολιτισμών. 

Αυτό, λοιπόν, έχουν στο μυαλό τους και αναζητούν, ταυτόχρονα, οι ταξιδιώτες 
μας όταν καλούνται να συμμετάσχουν σε μία λαϊκή γιορτή. Διότι, είναι σύνηθες 
για τους ξένους ταξιδιώτες στην Ελλάδα, αφού έχουν παρατηρήσει τον ελληνικό 
λαό στη φυσική του εμφάνιση και την οικιακή του συμπεριφορά, να προσπαθή-
σουν να τον κατανοήσουν στις τελετουργικές στιγμές της ύπαρξής του, οι οποί-
ες αποτελούν τις γιορτές που ρυθμίζουν τις εποχές ή τη ζωή: θρησκευτικές ή 
λαϊκές γιορτές, βάπτιση, γάμος, αρραβώνες είναι υποχρεωτικά περάσματα των 
ταξιδιωτικών αφηγήσεων. Παρατηρείται, συνήθως, η συνέχεια του ελληνισμού, 
ή αναλόγως την περίσταση οι ανατολίτικες επιρροές, μέσα από τη μουσική, τον 
χορό και το τραγούδι. 

Το θέατρο
Ενθουσιασμένος από την Ελλάδα, τα αρχαία ελληνικά και τη μυθολογία της, 

ο Ζακ Λακαριέρ ανακαλύπτει για πρώτη φορά τη χώρα, το 1947, ως μέλος της 
θεατρικής ομάδας φοιτητών της Σορβόννης η οποία επρόκειτο να «ανεβάσει» 
τις θεατρικές παραστάσεις του Ευριπίδη, Πέρσες και Αγαμέμνονα, στην Επί-
δαυρο. Αυτές οι τραγωδίες επιτρέπουν στον συγγραφέα να έρθει σε επαφή όχι 
μόνο με την Ελλάδα και το εμβληματικό αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου αλλά να 
παρατηρήσει, ταυτόχρονα, τις γιορτές των σύγχρονων Ελλήνων. Με άλλα λόγια, 
του δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσει τη γιορτή των επαρχιωτών πριν την 
παράσταση των Περσών, εμμένοντας στην αφθονία των πραγμάτων και το πο-
λυπληθές κοινό. 

[...] χιλιάδες χωριάτες κάθονται κάτω απ’ τα δέντρα, μέσα στα μάρμαρα 
του ναού, πάνω στην πλατεία του Ασκληπιού, φερμένοι απ’ όλες τις γω-
νιές της Πελοποννήσου για να δούνε τους Πέρσες. [...] Είναι μεσημέρι. 
Οι πετσέτες με τα φαγιά είναι λίγο-πολύ παντού απλωμένες. Οι μουσι-
κοί πιάνουν τα όργανα και το πανηγύρι αρχίζει. Είναι η πρώτη φορά που 

5 Δ. Λουκόπουλος – Δ. Πετρόπουλος, Η Λαϊκή λατρεία των Φαρασών, Athènes 1949: Collection de 
l’Institut Français d’Athènes, εισαγωγή, σ. 1-14. 
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ακούω σημερινή ελληνική μουσική, τον ήχο του λαούτου, του αυλού, τις 
φιοριτούρες της λύρας.6 

Αυτή η συνάθροιση ερμηνεύεται ακολούθως μέσα από έναν παραλληλισμό με 
το παρελθόν: 

Έχω την εντύπωση ότι βλέπω να ξαναζεί μια αρχαία γιορτή: αυτή η ζω-
ντανή αταξία, αυτά τα παρδαλά πλήθη, αυτή η ταραχή, που θα ’πρεπε 
να υπήρχε στα μεγάλα ιερά στις γιορτινές μέρες, ένα είδος πανηγυριού, 
θορυβώδους ευφροσύνης όπου τα άσματα του κόσμου και οι φωνές των 
ζώων ανακατεύονταν με τις οσμές των ψητών πάνω στη θράκα, του κα-
μένου λίπους πάνω στους βωμούς, της ζεστής ρετσίνας, του ιδρώτα των 
ανθρώπων. Ναι, έτσι θα πρέπει να ήταν η Επίδαυρος όταν χιλιάδες άρ-
ρωστοι έτρεχαν στα θαυματουργά τέμπλα. Αυτό το χωριάτικο και τόσο 
ζωντανό πλήθος μου επέτρεψε εκείνη τη μέρα, με το θαύμα της αναπά-
ντεχης παρουσίας του, να ξαναβρώ τη μεγάλη χαρά των παγανιστικών 
χρόνων.7 

Ως ενθουσιώδης εραστής του ελληνικού πνεύματος και θαυμαστής του αρ-
χαίου ελληνικού παρελθόντος, ο Λακαριέρ αισθάνεται να αναβιώνει μπροστά 
στα μάτια του μία αρχαία γιορτή μετατρέποντας τους «χωριάτες» σε «παρδαλά 
πλήθη» και «πανηγύρι», τη «μουσική» σε «άσματα κόσμου» και «κραυγές ζώων», 
τις απλωμένες πετσέτες με τα τρόφιμα σε «ψητά πάνω στη θράκα» και «καμένο 
λίπος πάνω στους βωμούς».

Οι θεατρικές παραστάσεις αποτελούν κατά την Αρχαιότητα μια γιορ-
τή της οποίας το περιεχόμενο είναι επιφορτισμένο με έναν χαρακτήρα θρη-
σκευτικό και, ταυτόχρονα, διδακτικό. Καθώς οι παραστάσεις διαρκούν όλη 
την ημέρα, μιας και περιλαμβάνουν τρεις τραγωδίες και ένα σατυρικό δρά-
μα, οι θεατές είναι υποχρεωμένοι να τις παρακολουθήσουν από το πρωί ως 
το βράδυ, πράγμα που επιβεβαιώνει ότι όλο αυτό αποτελεί ένα είδος γιορ-
τής. Η παρουσία των μουσικών και των τροφίμων αποτελεί πράγματι ανα-
πόσπαστο κομμάτι αυτού του σημαντικού γεγονότος προκειμένου το κοινό να 
διασκεδάσει και να κορέσει την πείνα του μέχρι το τέλος της ημέρας.8 Οι θε-
ατρικές παραστάσεις αποτελούν μέρος της λατρείας9 και κανείς δεν πρέ-
πει να τις στερείται σε σημείο όπου η αθηναϊκή πολιτεία προσέφερε χρήματα 
στους φτωχούς πολίτες για να μπορούν να αγοράσουν εισιτήριο για το θέατρο.  
Με το πέρασμα των χρόνων, όσο χάνεται ο θρησκευτικός χαρακτήρας των γιορ-
τών τόσο αυτές γίνονται κίνητρο για ψυχαγωγία. Συνεπώς, η λατρεία των θεών 

6 Ζ. Λακαριέρ, Το Ελληνικό καλοκαίρι, μτφρ. Ι. Χατζηνικολή, Αθήνα 1980: Χατζηνικολής, σ. 127. 
7 Ζ. Λακαριέρ, Το Ελληνικό καλοκαίρι, ό.π., σ. 127. 
8 «Θεατρικές παραστάσεις και χοροί», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Β, ό.π., σ. 454. 
9 M. Nilsson, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής θρησκείας, μτφρ. Αικ. Παπαθωμοπούλου, Αθήνα 1987: 
Δημ. Παπαδήμας, σ. 267-268. 
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και οι τελετές, οι οποίες τη συνοδεύουν, αποτελούν σιγά σιγά πρόφαση για ευ-
θυμία και γλέντι. 

Στην προσπάθειά του να παίξει στην Επίδαυρο, ο Λακαριέρ επανασυνδέεται 
με την αρχαιότητα: 

Ήταν το 1947 [...]. Και να που έφτανε η εκατονταετηρίδα της Γαλλικής 
Αρχαιολογικής Σχολής. Ήμασταν οι πρώτοι που ξαναπαίζαμε σε αυτό το 
θέατρο από τον 3ο αιώνα π. Χ., εποχή όπου είχε οριστικά κλείσει αφού 
είχε αφανιστεί από έναν σεισμό. Τα δέντρα είχαν βλαστήσει, ήταν εντε-
λώς συγκινητικά. Ήμασταν ένας θίασος με χορικό από δώδεκα πρόσωπα 
και πέντε ηθοποιούς, με τον οποίο έπαιξα επί σκηνής τον ρόλο του Ξέρξη 
στις 22 Σεπτεμβρίου 1947.10

 Μέσα από αυτές τις γραμμές, εκφράζει το αίσθημα της συνέχειας στην ανασυ-
γκρότηση της οποίας συμμετέχει. 

Ο χορός και το τραγούδι
Παρόμοιες σκηνές περιγράφονται και από τους άλλους ταξιδιώτες με τη δι-

αφορά ότι το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται στα επιμέρους στοιχεία τα οποία 
πλαισιώνουν αυτές τις γιορτές: τον χορό και το τραγούδι. Ο Λεβέκ και ο Κοκτώ ισχυ-
ρίζονται ότι οι ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί είναι η συνέχεια των αρχαίων χορών. 

Σύμφωνα με τον Λεβέκ,11 

οι λίγο πιο βαριές φαραντόλες (ταραντέλες)12 των σημερινών Ελλήνων 
αντικατοπτρίζουν, δωρικά, τις λιτές πομπές των Αρχαίων, τη μετρημένη 
μέθη των οργίων τους. Η μακρόσυρτη αλυσίδα –προδήλως αδιάκοπη– 
του χορού με μαντήλι, χέρι χέρι, ξανασυνδέει μεταξύ τους γενιές Ελλή-
νων και μας επιτρέπει, στην ίδια ζωή, να επιστρέψουμε στις ρίζες.13 

Φυσικά, οι χοροί στους οποίους αναφέρεται ο Λεβέκ είναι πιο αργοί με χα-
ρακτηριστικά δωρικού ύφους σε σχέση με αυτούς των αρχαίων χρόνων όπου 

10 «C’était 1947[...]. Et voilà qu’arrivait le centenaire de l’Ecole Française d’Archéologie. Nous 
étions les premiers à rejouer sur ce théâtre depuis le IIIème siècle avant J-C, époque où il avait été 
définitivement fermé après avoir été abîmé par un séisme. Les arbres avaient poussé, c’était tout 
à fait émouvant. On était une troupe de douze choreutes et de cinq comédiens, avec laquelle j’ai 
joué le rôle de Xerxès sur scène le 22 septembre 1947», Α. Laroux, J’ai rêvé de dessiner des gens qui 
changent le monde, Paris 2007: L’Âge d’Hommes, σ. 208. 
11 Ο Ρομπέρ Λεβέκ (1909-1975), συγγραφέας, μεταφραστής και καθηγητής γαλλικών, επισκέπτε-
ται για πρώτη φορά την Ελλάδα το 1938, μετά τον διορισμό του ως καθηγητή στην Αναργύρειο 
Σχολή των Σπετσών όπου διαμένει μέχρι το 1948.
12 Έντονος γαλλικός χορός προβηγκιανής προέλευσης σε 6/8. 
13 «les farandoles un peu lourdes des Grecs d’aujourd’hui reflètent, doriquement, les fastes sobres 
des Anciens, l’ivresse mesurée de leurs orgies. La longue chaîne –apparemment ininterrompue– de la 
Danse du mouchoir, de main en main, rattache entre elles des générations d’Hellènes et nous permet, 
à même la vie, de remonter aux sources», «Grecs d’aujourd’hui et d’autrefois», Permanence de la 
Grèce, αφιερωματικό τεύχος του περιοδικού Cahiers du Sud για την Ελλάδα, Marseille 1948: σ. 145. 
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αναδείκνυαν την ελαφρότητα, τη ζωηράδα και την ευρωστία των συμμετεχόντων, 
ωστόσο, δίνουν μία εικόνα του τι ήταν οι αρχαίοι χοροί. Αξίζει να σημειωθεί μια 
αναφορά του συγγραφέα σε ένα γεγονός που αφορά στην τουρκοκρατούμενη 
Ελλάδα: «αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν τους χορούς τους μέχρι το χείλος του 
γκρεμού –όπως οι Σουλιώτισσες που χόρευαν μπροστά στους Τούρκους πριν 
πηδήξουν στο γκρεμό».14 

Ο Λεβέκ ανακαλεί στη μνήμη του ένα ιστορικό γεγονός μετά την οριστική κα-
τάληψη του Σουλίου από τα στρατεύματα του Αλή πασά, τον Δεκέμβριο του 1803, 
και γνωστό ως ο χορός του Ζαλόγγου, όπου μια ομάδα Σουλιωτισσών με τα παιδιά 
τους προτίμησαν, με μία πράξη αυτοθυσίας, αντί να γίνουν σκλάβοι των Τουρ-
καλβανών, να πέσουν από την άκρη του γκρεμού «εν χορώ» και τραγουδώντας. 

Ο Κοκτώ,15 με τη σειρά του, αναρωτιέται για αυτόν τον παραδοσιακό άξονα 
της λαογραφίας, τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, δηλώνοντας ότι:

τώρα μόλις κατάλαβ[ε] γιατί οι ελληνικοί χοροί χορεύονται από άντρες 
που μοιάζουν να κοιτάζουν προσεκτικά τα πόδια τους. Οι χοροί αυτοί 
προέρχονται απ’ τη Δήλο όπου ο Θησέας εφηύρε έναν ευχαριστήριο 
χορό με τους νέους που είχαν σωθεί απ’ τον Λαβύρινθο. Ο χορός αυ-
τός αντέγραφε τις στροφές του Λαβυρίνθου και οι χορευτές κοίταζαν τα 
πόδια τους λες κι έψαχναν να βρουν το δρόμο. Κάθε τόσο χτυπούσαν τα 
δάχτυλα, χτυπούσαν με τα χέρια τους τα γόνατα, με το ένα χέρι χτυπού-
σαν το τακούνι πράγμα που σήμαινε ότι βρίσκονταν στο σωστό δρόμο.16 

Αυτός ο χορός, ο Γέρανος, για τον οποίο γίνεται λόγος από τον Λεβέκ και τον Κο-
κτώ, είναι ο χορός που εφηύρε και χόρεψε, σύμφωνα με την παράδοση, ο Θησέας 
μαζί με τους επτά νέους και τις επτά νέες που έσωσε από τον Μινώταυρο στην 
Κρήτη. Από πού προκύπτει, όμως, αυτή η γνώση για αυτόν τον ιδιαίτερο χορό; 
Οι ταξιδιώτες μας έχουν μελετήσει τον Πλούταρχο. Σύμφωνα με την περιγραφή 
του Πλουτάρχου,17 οι χορευτές πιάνονται σφικτά από το χέρι ο ένας μετά τον 

14 «ces gens poursuivent leurs farandoles jusqu’au bord de l’abîme- comme les femmes Souliotes 
(sic), dansant à la barbe des Turcs, avant de bondir dans le gouffre», ό.π., σ. 145.  
15 Ο Ζαν Κοκτώ (1889-1963), συγγραφέας, ποιητής, κινηματογραφικός παραγωγός και πολυσχιδής 
καλλιτέχνης, έπειτα από δύο ταξίδια στην Ελλάδα, το 1936 και το 1949, επισκέπτεται για τρίτη φορά 
τη χώρα, το 1952, κατά τη διάρκεια μιας κρουαζιέρας στα ελληνικά νησιά με τον Ορφέα ΙΙ. Όλα όσα 
έζησε εκείνη την περίοδο στον ελληνικό χώρο καταγράφονται στο Le Passé défini: journal 1951-1952. 
16 «[il] vien[t] seulement de comprendre pourquoi les danses grecques sont dansées par des 
hommes qui semblent regarder attentivement leurs pieds. Ces danses viennent de Thésée à Délos, 
où il inventa une danse votive avec les jeunes gens sauvés du Labyrinthe, danse appelée “danse de 
la Grue”. Cette danse imitait les détours du Labyrinthe et l’on y regardait à ses pieds comme pour 
chercher sa route. De temps à autre on claquait des doigts, on applaudissait sur les genoux et d’une 
main contre le talon afin de signifier qu’on s’applaudissait d’être sur la bonne route», Le Passé défini: 
journal 1951-1952, τ. 1, Paris 1983: Gallimard. σ. 235. 
17 «Ἐκ δὲ τῆς Κρήτης ἀποπλέων εἰς Δῆλον κατέσχε καὶ τῷ Θεῷ θύσας καὶ ἀναθεὶς τὸ ἀφροδίσιον 
ὃ παρὰ τῆς Ἀριάδνης ἔλαβε, ἐχόρευσε μετὰ τῶν ἡμιθέων χορείαν ἣν ἔτι νῦν ἐπιτελεῖν Δηλίους 
λέγουσι, μίμημα τῶν ἐν τῷ λαβυρίνθῳ περιόδων καὶ διεξόδων ἐν τίνι ῥυθμῷ παραλλάξεις καὶ 
ἀνελίξεις ἔχοντι γιγνομένην. Καλεῖται δὲ τὸ γένος τοῦτο τῆς χορείας ὑπὸ Δηλίων Γέρανος, ὡς ἱστορεῖ 
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άλλον και κάνουν ελικοειδείς κινήσεις με τέτοιο τρόπο ώστε η διάταξή τους να 
παραπέμπει σε αρχαία φάλαγγα σχηματίζοντας ένα φίδι. Όλοι αυτοί οι ελιγμοί, 
συμβολίζουν την πορεία που ακολούθησε ο Θησέας μέσα στους δαιδαλώδεις δι-
αδρόμους του λαβυρίνθου. Ο θρησκευτικός χαρακτήρας του χορού εμφανίζεται 
μέσα από το σχήμα του λαβυρίνθου το οποίο αποτελεί το σύμβολο της εξέλιξης 
του ανθρώπου. Οι κυκλικές κινήσεις οδηγούν τον άνθρωπο να ανακαλύψει τον 
Μινώταυρο μέσα του και, στη συνέχεια, να τον σκοτώσει. Αυτές οι κινήσεις τον 
οδηγούν, σε τελική ανάλυση, να βγει από τον λαβύρινθο.18 

Κατά τη βυζαντινή περίοδο, παρά την αντίθεση της Ορθόδοξης και της Κα-
θολικής Εκκλησίας απέναντι στις διασκεδάσεις, οι περισσότεροι χοροί διατηρή-
θηκαν και ενσωματώθηκαν από τον λαό στις λαϊκές γιορτές. Η γιορτή προς τιμή 
ενός αγίου ή ενός μάρτυρα και τα σημαντικά γεγονότα, όπως ο γάμος, αποτελούν 
για τους Βυζαντινούς μια ευκαιρία για να ψυχαγωγηθούν και να συμμετάσχουν 
σε γλέντια όπου ο χορός κατέχει εξέχουσα θέση.19 Η αναφορά του χορού του 
Θησέα συναντάται ξανά, μετά τον Πλούταρχο, και πιθανώς χάρη σε αυτόν, σε 
όλες τις μεταγενέστερες περιόδους. Έτσι, αξίζει να σημειωθεί ότι τον 4ο αιώνα, 
ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός ισχυριζόταν, όσον αφορά τον ίδιο, ότι η ονομασία γέ-
ρανος οφειλόταν στις φιγούρες, στους σχηματισμούς, δηλαδή, των πουλιών, των 
γερανών κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.20 Αποφεύγει οποιαδήποτε μνεία στο 
μυθικό πρόσωπο του Θησέα, ενδεχομένως λίγο άβολο και, εν μέρει, κατανοητό 
για έναν πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως εκείνης της εποχής. Τον 12ο αιώνα, τα 
συγγράμματα του Ευσταθίου του Θεσσαλονικέως21 μαρτυρούν τη διαχρονικότη-
τα του γέρανου. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, οι ναυτικοί χορεύουν ένα χορό 
που μιμείται τους ελιγμούς του Λαβυρίνθου. Την ίδια άποψη ενστερνίζεται και 
η Μαντάμ Ντασιέ, η οποία θεωρεί ότι ο χορός γέρανος έχει πάρει το όνομά του 
από τις φιγούρες των γερανών καθώς, αυτός που σέρνει τον χορό, ανοίγει και 
κλείνει τον κύκλο για να μιμηθεί τους ελιγμούς του λαβυρίνθου. Κάπως έτσι, 
όταν οι γερανοί πετούν σε σμήνος, πάντα υπάρχει ένας μπροστά τον οποίο οι 
υπόλοιποι ακολουθούν σχηματίζοντας κύκλο.22 

Δικαίαρχος», Πλούταρχος, Βίος Θησέως, §21. 
18 Γ. Λυκεσάς, Οι Ελληνικοί Χοροί: Ιστορική-Πολιτιστική-Κοινωνιολογική και Μουσικοκινητική θεώ-
ρηση, Θεσσαλονίκη 1993: University Press Studio, σ. 44. 
19 «σήμερον ἐν μνήμαις ἁγίων οὐ μόνον κατὰ πόλεις, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰς ἔξω χώρας, γίνονται 
πανηγύρεις καὶ χοροστασίαι», Γ. Ράλλης – Μ. Ποτλής, Σύνταγμα των θείων και ιερών κανόνων, τ. 3, 
Αθήνα 1853: Τυπογραφείο Γ. Χαρτοφύλακος, σ. 466. 
20 «σχήματα γεράνων καὶ Δαιδάλου χορὸν ἐναρμόνιον», J-P. Migne, Ελληνική Πατρολογία 
(Patrologia Graeca), γενική επιμέλεια Ι. Διώτης, τ. 36, Αθήνα 1987: Κέντρο Πατερικών Εκδόσεων, 
σ. 61.
21 «καὶ τὸ ἔργον ἐκεῖνο τοῦ Δαιδάλου (τὸν Λαβύρινθο) μετῆλθον εἰς μίμησιν καὶ νῦν ἔτι πολλοί, 
καὶ μάλιστα ναυτικοί, ὅσοι πρὸς τὸ παλαιὸν ἀνδρῶδες παρεκνεύουσι, χορόν τινα ἑλίσσουσι 
ποικιλόστροφον καὶ πολυκάμπη τὰς τοῦ Λαβυρίνθου μιμεῖσθε θέλοντες ἕλικας», ό.π., σ. 226.
22 «on l’appel[le] la Grue à cause de la figure, parce que celui qui la menait étant à la tête, pliait et 
dépliait le cercle, pour imiter les tours et les détours du labyrinthe. C’est ainsi que, quant les grues 
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Τα διάφορα ονόματα που φέρει ακόμα μέχρι τις μέρες μας ο συγκεκριμένος 
χορός είναι η απόδειξη ότι πρόκειται για τη συνέχεια του αρχαίου χορού: στην 
Πάρο και τη Μύκονο τον ονομάζουν αγέρανο, στην περιοχή του Πόντου αερανό23 
και σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως στην Ήπειρο, είναι γνωστός 
σαν γεράνι.24 

Εδώ και αιώνες, οι Έλληνες έχουν διατηρήσει τα ήθη και έθιμά τους, όπως 
την χορευτική παράδοση. Σύμφωνα με τον Γκυ,25 του οποίου η αφήγηση χρο-
νολογείται στα 1783, οι κυριότεροι χοροί στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της 
οθωμανικής κυριαρχίας είναι ο κρητικός, ο ελληνικός, ο αρναούτης, οι χοροί της 
υπαίθρου, ο βλάχικος και ο πυρρίχιος (ή γέρανος) και επιμένει για την αρχαία 
τους καταγωγή ως εξής: «Όλοι αυτοί οι χοροί που βλέπουμε σήμερα στην Ελλά-
δα, να κρατιούνται από το χέρι και να γυρίζουν, χορεύοντας, τους δρόμους και 
τις εξοχές, αναπαριστούν αυτούς τους αρχαίους χορούς οι οποίοι αποτελούσαν 
μέρος της κοινής λατρείας».26

Η περιγραφή του παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι ο ίδιος υπο-
στηρίζει ότι οι δύο πρώτοι χοροί έχουν κοινά στοιχεία και φαίνονται ο ένας να 
αντιγράφει τον άλλο. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο κρητικός χορεύεται κυκλι-
κά από μία ομάδα με γρήγορο ρυθμό προτού ο κύκλος ανοίξει και οι χορευτές, 
πιασμένοι από το χέρι, διαγράφουν ατελείωτες στροφές και ελιγμούς. Ιδού πως 
συγκρίνει τον κρητικό με τον ελληνικό χορό:

Για να εξακριβώσει κανείς τον παραλληλισμό, μένει να δει πώς αυτός ο 
χορός του Δαιδάλου δημιούργησε άλλοτε έναν άλλο ο οποίος δεν ήταν 
παρά μια πιο σύνθετη αντιγραφή του ίδιου μοτίβου. Στον ελληνικό χορό 
[...] είναι ένα κορίτσι που σέρνει το χορό, κρατώντας έναν άνδρα από το 
χέρι· πιάνει ένα μαντήλι ή μια κορδέλα, από τα οποία κρατάει ο καθένας 
μια άκρη. Πηγαίνουν, αρχικά, αργά και κυκλικά· μετά η πρώτη, αφού έχει 
κάνει αρκετές στροφές και ελιγμούς, κλείνει τον κύκλο γύρω από τον 
εαυτό της. Η τέχνη της χορεύτριας συνίσταται στο να ξετυλιχτεί από το 
νήμα και να ξαναεμφανιστεί ξαφνικά μπροστά στη σειρά, η οποία είναι 

volent en troupe, on en voit toujours une à la tête, que les autres suivent en formant un cercle» 
στο P-A. Guys, Voyage littéraire de la Grèce ou lettres sur les Grecs anciens et modernes, avec un 
parallèle de leurs mœurs, tome premier, troisième édition, Paris 1783: La Veuve Duchesne, σ. 177. 
23 Ι. Βαλαβάνης, Ζώντα μνημεία της ανά τον Πόντον ιδιωτικής ζωής, Αθήναι 1892, σ. 12. 
24 «Τοιοῦτόν τινα περιελισσόμενον, ἀνελισσόμενον καὶ γεράνι πολλαχοῦ τῆς Ἑλλάδος ὀνομαζόμενον 
χορόν, χορεύουσιν ἔτι καὶ νῦν οἱ κάτοικοι τῆς Ἠπείρου, ἔνθα καὶ ἡμεῖς ἐχορεύαμεν αὐτόν», Α. 
Σπαθάκης, «Περὶ ὀρχήσεως καθ’ ὅλου καὶ ἰδία παρὰ τοῖς ἀρχαίοις Ἕλλησι», Ευαγγελικός κήρυξ, 
Αθήνα 1870: σ. 451. «Πολλὰ τῶν εἰδῶν τῆς ἀρχαίας ὀρχηστικῆς ἐστιν εὑρεῖν καὶ ἐν τῷ παρ’ ἡμῖν χορῷ 
οἷον τὸν τῶν ἀρχαίων γέρανον χορεύουσι καὶ οἵ νυν Ἕλληνες, οὕτω πῶς ὡς καὶ οἱ παλαιοὶ καὶ ὃν 
ὀνομάζουσι πολλαχοῦ καὶ ἀλλαχοῦ μάλιστα δὲ ἐν Ἠπείρῳ γεράνι», Θ. Βενιζέλος, Περί του ιδιωτικού 
βίου των Αρχαίων Ελλήνων, (α΄ έκδ. 1873), Αθήνα 21995: Δημιουργία, σ. 254. 
25 La Candiote, la danse Grecque, l’Arnaoute, les danses de la Campagne, la Valaque et la Pyrrhique 
(ou Géranos), P-A. Guys, Voyage littéraire de la Grèce ou lettres sur les Grecs..., ό.π., σ. 173-174. 
26 «Tous les danseurs qu’on voit aujourd’hui dans la Grèce, se tenir par la main, & courir, en dansant, 
les rues et les campagnes, représentent ces anciennes danses qui faisaient une partie du culte 
public», ό.π., σ. 167. 
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πολύ μεγάλη, δείχνοντας στο χέρι, με ένα θριαμβευτικό ύφος, τη με-
ταξωτή κορδέλα, όπως όταν ξεκίνησε. Μαντεύετε σωστά το θέμα που 
ήθελαν να αναπαραστήσουν μέσα από αυτόν το χορό, την εικόνα του 
λαβυρίνθου της Κρήτης.27 

Επιπροσθέτως, η απάντηση που δίνει σχετικά με τη συνέχεια του χορού γέρα-
νου, όπως αυτός χορεύεται από τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, η Ελισά-
βετ Σάντη Λουμάκα-Σενιέ, μητέρα του Αντρέ Σενιέ, καθιστά τον κρητικό χορό μια 
σπουδαία πηγή καθώς δείχνει τον δεσμό τον οποίο διατηρεί με τον αρχαίο χορό:

Ο Δαίδαλος συνέθεσε το χορό του για να διατηρήσει τη θύμηση του σύν-
θετου οικοδομήματός του και προκειμένου η όμορφη Αριάδνη να μπο-
ρέσει να γνωρίζει όλους τους ελιγμούς· έτσι ο κρητικός χορεύεται χω-
ρίς να κρατούν τίποτα στα χέρια, διότι δεν επρόκειτο παρά μόνο για να 
καθορίσουν τους ελιγμούς του λαβυρίνθου. Όταν χορεύουν τον κρητικό 
με ένα κορδόνι, θα πίστευα αρκετά ότι είναι προς ανάμνηση του μίτου 
που είχε δώσει η Αριάδνη στον Θησέα και με τη βοήθεια του οποίου αυ-
τός ο ήρωας, αφού νίκησε τον Μινώταυρο, βγήκε θριαμβευτής από τον 
λαβύρινθο. Εάν χορεύουν τον κρητικό ακόμα πιο συχνά με ένα μαντήλι 
στο χέρι, είναι πιθανό ότι πρόκειται για να υπενθυμίζει και να τονίζει τον 
πόνο της Αριάδνης όταν αυτή εγκαταλείφθηκε από τον Θησέα στο νησί 
της Νάξου.28 

Οι περιγραφές του Γκυ και της Ελισάβετ Σενιέ είναι πολύ γνωστές και έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο στη διάδοση της ιδέας ότι οι σύγχρονοι χοροί αντλούν τις ρίζες τους 
από την Αρχαιότητα. Μπορούμε να αποσαφηνίσουμε γιατί οι χοροί διατηρήθηκαν 
αναλλοίωτοι από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Κατά τα διάρκεια, κυρίως, της οθω-
μανικής κυριαρχίας, ο χορός αποτέλεσε μαζί με το τραγούδι ένα ισχυρό μέσο ενά-
ντια στην αλλοίωση της ελληνικής ταυτότητας και τον αφανισμό του ελληνικού στοι-
χείου. Ως εκ τούτου, η αδιάκοπη αντίσταση των υπόδουλων Ελλήνων και οι αγώνες 

27 «Pour vérifier la comparaison, il reste à voir comment cette danse de Dédale en a produit 
anciennement une autre qui n’était qu’une imitation plus composée du même dessin. Dans la 
danse Grecque […] c’est alors une fille qui mène la danse, en tenant un homme par la main; elle 
prend un mouchoir ou un ruban, dont ils tiennent chacun un bout. On va d’abord lentement, et en 
rond; puis la conductrice, après avoir fait plusieurs tours et détours, roule le cercle autour d’elle. 
L’art de la danseuse consiste à se démêler de la file, et à reparaître tout-à-coup à la tête du branle, 
qui est fort nombreux, montrant à la main d’un air triomphant, son ruban de soie, comme quand 
elle a commencé. Vous devinez bien le sujet qu’on a voulu représenter par cette danse, image du 
labyrinthe de Crète?», ό.π., σ. 175. 
28 «Dédale composa sa danse pour conserver la mémoire de son ingénieux édifice, et pour que la 
belle Ariane pût en connaître tous les détours; alors la Candiote se danse sans rien tenir à la main, 
parce qu’il ne s’agit que de désigner des détours du labyrinthe. Quand on danse la Candiote avec 
un cordon, je croirais assez que c’est en mémoire du peloton de fil qu’Ariane avait donné à Thésée, 
et par le secours duquel ce héros, après avoir vaincu le Minotaure, sortit triomphant du labyrinthe. 
Si l’on danse plus souvent encore la Candiote avec un mouchoir à la main, il est vraisemblable que 
c’est pour rappeler et peindre la douleur d’Ariane, quand elle fut abandonnée par Thésée dans l’île 
de Naxos»,  R. Bonnières, Lettres grecques de Madame Chénier précédées d’une étude sur sa vie, 
Paris 1879: Charavay Frères Éditeurs, σ. 139-140. 
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τους για την ελευθερία συμβάλλουν στη δημιουργία νέων μορφών χορών οι οποίοι 
περιγράφουν τα ανδραγαθήματα των ηρώων και σπουδαία γεγονότα της Ελλάδας. 
Να, λοιπόν, γιατί οι Κλέφτες χορεύουν τον γέρανο στα λημέρια τους για να πάρουν 
κουράγιο:  «ο χορός γίνεται μεταστρεπτικά η δύναμη κατά του κακού, που χαλυβδώ-
νει την ψυχή, χαρακτηριστικό γνώρισμα της κλέφτικης αντρειοσύνης».29 

Αυτοί οι Κλέφτες, που δεν είναι άλλο από πολεμιστές, εξασκούν χορούς 
σφόδρα συνδεδεμένους με τη στρατιωτική προετοιμασία και την ψυχαγωγία 
τους, πριν και μετά τις μάχες. Ιδού μια μαρτυρία:

Είχε αποφασιστεί στο Ναύπλιο επίθεση ταυτόχρονα από στεριά και θά-
λασσα [...]. Η βραδιά πέρασε με τραγούδια και χορούς [...]. Η μουσική έχει 
κάτι το παράξενο που αρέσει στη συντροφιά των αρματολών. Ρώτησα 
τον οικοδεσπότη το λόγο αυτής της γιορτής, μου λέει με ένα είδος αφέ-
λειας: Σήμερα ζούμε, πού να ξέρουμε τι θα απογίνουμε αύριο· απολαμ-
βάνουμε την τελευταία στιγμή που ίσως μας απομένει.30 

Κάπως έτσι οι Έλληνες, πριν την περίοδο της Επανάστασης του ’21, συνεχί-
ζουν να διατηρούν τις παραδόσεις των προγόνων τους. Κάθε κοινωνική συνά-
θροιση είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού βίου όπως εορτασμοί, γάμοι, επική-
δειες τελετές, συνοδεύονται από μουσική και χορούς. 

Όσο για το δημοτικό τραγούδι, με το γεμάτο παράπονο ύφος του, ερμηνευ-
μένο από μια νεαρή κοπέλα, μοιάζει με ένα είδος θρήνου του οποίου οι ρίζες 
ανάγονται, σύμφωνα με τους συγγραφείς μας, στα κλέφτικα τραγούδια του Απε-
λευθερωτικού αγώνα και προκαλούν στον Λακαριέρ τις εξής αντιδράσεις:

[μια] νοσταλγική και μακρόσυρτη μελωδία γινόταν εξέγερση και παρά-
πονο, σπονδή και επίκληση στη μοίρα, πρωτόγονος σπαραγμός φερμέ-
νος από πιο μακριά από τον κόσμο του κλέφτη, από έναν κόσμο γεννη-
μένο στα πρώτα χρόνια του Βυζαντίου. Ανοίγει μεγάλα ανοίγματα αυτό 
το τραγούδι μέσα στη μνήμη, τα βουνά τα αδούλωτα, τις ερήμους της 
ανατολής που φυλάνε οι ακρίτες, αυτοί οι φρουροί των συνόρων, αυτοί 
οι άνθρωποι της άκρης του κόσμου που τοποθετούσε το Βυζάντιο μπρος 
στον Ευφράτη, στην Αρμενία, στα υψιπέδια της Ανατολίας. Τραγούδια 
για περίφημα ανδραγαθήματα αλλά και για αναγκαστικές εξορίες, μαζί 
καυχησιάρικα και παραπονιάρικα, ανάμεσα στη μαγεία της μάχης και του 
θανάτου. Είναι εκείνη εκεί η μνήμη που ξαναβρίσκεις σ’ αυτά τα κλέφτικα 
τραγούδια, σ’ αυτόν τον έμφυτο λυρισμό που κάνει τα βουνά να μιλάν 

29 Κ. Τσιαντάς, Τα Αγωνίσματα των Κλεφταρματολών και η Εθνεγερσία, Ιωάννινα 1980: Καμήνα, σ. 34. 
30 «Il fut décidé qu’Anapli serait attaquée à la fois par terre et par mer […]. La soirée se passa en 
chants et en danses […]. Sa musique a je ne sais quoi d’étrange qui plaît au milieu d’hommes armés. 
Je demandai à l’amphitryon la cause de ce concert, il me dit, avec une sorte de naïveté: “Nous vivons 
aujourd’hui, savons-nous ce que nous deviendrons demain; jouissons du dernier moment qui nous 
reste peut-être”», Mémoires du colonel Voutier sur la guerre actuelle des Grecs, Paris déc. 1823: 
Bassange Frères, σ. 172, 176. 
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μεταξύ τους, να κλαίνε τα βράχια κι οι αετοί, να στενάζουν τα ποτάμια.31

Την ίδια άποψη ενστερνίζεται και ο Ντεόν,32 ο οποίος προσθέτει επί του θέματος:
«Άμα την ακούς για πολύ, κάτι σχίζεται μέσα σου: αυτό το παράπονο, που έχει 
γεννηθεί από πέντε αιώνων καταπίεση, στην ελεύθερη σήμερα Ελλάδα θυμίζει 
την τότε απόγνωση».33

Θα αναρωτιέστε, βέβαια, πού είναι η σύνδεση με την αρχαιότητα; Διότι, όπως 
διαπιστώνουμε, αυτή τη φορά, οι συγγραφείς δεν επικαλούνται το αρχαίο ελ-
ληνικό παρελθόν όσον αφορά το τραγούδι και τη διατήρησή του μέχρι σήμερα. 
Είναι το Βυζάντιο ή η Ελλάδα επί οθωμανικής κυριαρχίας που έρχεται στο μυαλό 
των ταξιδιωτών μας. Εύλογο το ερώτημα: δεν γνωρίζουμε κάτι συγκεκριμένο για 
την αρχαία ελληνική μουσική. Μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα αρχαία ήδη 
μουσικής, μα δε μπορούμε να παίξουμε τις μελωδίες, αρχικά, διότι διαθέτουμε 
ελάχιστες καταγραφές και είναι αποσπασματικές, ελλιπείς. Θα έπρεπε, πρώτα, 
να ανακαλύψουμε ξανά την αρχή κατασκευής των αρχαίων μουσικών οργάνων. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι εργασίες και δοκιμές, όσον αφορά στην κατασκευή αρ-
χαίων οργάνων αλλά και εξήγησης μελωδιών και μουσικής γραφής, που έχουν 
διασωθεί από την αρχαιότητα, είναι μεταγενέστερες της επίσκεψης των ταξιδι-
ωτών μας στην Ελλάδα, όπως αυτές της Ανί Μπελίς.34 Συνεπώς, οι συγγραφείς 
μας δεν είχαν ποτέ ακούσει αρχαία ελληνική μουσική, σε αντίθεση με τη βυζαντι-
νή, η οποία διατηρήθηκε από την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία και την μουσική 
της οθωμανικής Ανατολής. 

Συνοψίζοντας, η μελέτη των λαϊκών γιορτών και των αναπόσπαστων μερών 
τους, ήτοι ο χορός και το τραγούδι, μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε τον δε-
σμό, μεταξύ του αλλοτινού λαϊκού λατρευτικού πνεύματος και της στενής του 
σχέσης με τις σύγχρονες κοινωνικές εκδηλώσεις: αρκετές, τοπικές και μη, παρα-
δοσιακές γιορτές, ήθη και έθιμα, τελετουργικά, χοροί και τραγούδια των οποίων 

31 Ζ. Λακαριέρ, Το Ελληνικό καλοκαίρι, ό.π., σ. 157. 
32 Ο Μισέλ Ντεόν (1919-...), ψευδώνυμο του Έντουαρντ Μισέλ, συγγραφέας, δραματουργός και 
ακαδημαϊκός, επισκέπτεται για πρώτη φορά την Ελλάδα το 1959. Το 1963 πραγματοποιεί ένα 
δεύτερο ταξίδι και αποφασίζει να διαμείνει για πέντε χρόνια. Η μακροχρόνια διαμονή του τού δίνει 
την ευκαιρία να περιηγηθεί σε διάφορες περιοχές την Ελλάδας, κυρίως της νησιωτικής, οι οποίες 
του εμπνέουν δύο έργα: Το Μπαλκόνι των Σπετσών (Le Balcon de Spetsai) και τη Συνάντηση της 
Πάτμου (Le Rendez-vous de Patmos).
33 Μ. Déon, Σελίδες για την Ελλάδα [Pages grecques, Paris 1993: Gallimard], μτφρ. Αν. Βαχλιώτης, 
Αθήνα 2000: Χατζηνικολής, σ. 18. 
34 Για τις μελέτες της Annie Bellis, σχετικά με τη μουσική της Αρχαίας Ελλάδας, βλ.: Aristoxène de 
Tarente et Aristote; le Traité d’Harmonique, Paris, Klincksieck, coll. «Études et Commentaires», vol. 
100, 1986 (médaille Georges Perrot de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres)· Les hymnes à 
Apollon, étude épigraphique et musicale, vol. III du Corpus des Inscriptions de Delphes, Paris 1992: 
De Boccard· Les musiciens dans l’Antiquité, Paris, Hachette-Littératures, coll. «La vie quotidienne», 
1999, 320 p., 10 pl., notes, indices et bibliographie. Compact-Disques: Musiques de l’Antiquité 
grecque; de la pierre au son, par l’Ensemble Kérylos, sous la direction d’Annie Bélis (1993). Musiques 
de l’Antiquité grecque; de la pierre au son, par l’Ensemble Kérylos, sous la direction d’Annie Bélis 
(48 mn); édité par K 617-069 (1996). 
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οι ρίζες τους ανάγονται στην Αρχαιότητα, μαρτυρούν, αιώνες μετά, την επιρροή 
τους στην συνείδηση των ανθρώπων και την επίδραση στη διαμόρφωση του κοι-
νωνικού βίου. Παίρνοντας υπόψη τη μαρτυρία του Λακαριέρ σχετικά με τη συ-
σχέτιση των δυο γιορτών, αυτή που εκτυλίχθηκε εκείνη τη στιγμή μπροστά στα 
μάτια του και αυτή των παγανιστικών χρόνων, την αντίληψη των Λεβέκ και Κοκτώ 
πάνω στη συνέχεια των αρχαίων χορών και, τέλος, την άποψη των Λακαριέρ και 
Ντεόν σχετικά με τη διαιώνιση του δημοτικού τραγουδιού ακόμη και την αρχαία 
του καταγωγή, διαπιστώνουμε ότι και οι τέσσερις δε σταματούν, από τη μία, να 
αναζητούν την Αρχαία Ελλάδα και να συγκρίνουν γεγονότα της σύγχρονης ζωής 
με αυτά του αρχαίου ελληνικού παρελθόντος όπως τα είχε σμιλέψει η φαντασία 
τους, και από την άλλη, να εκφράζουν την ανάγκη να δουν, ζωντανά, να αναβιώ-
νουν αρχαία ήθη, έθιμα και συνήθειες, προκειμένου να ικανοποιήσουν την εμμο-
νή τους σχετικά με τη συνέχεια της ελληνικής Αρχαιότητας. Δε τους επέτρεπαν, 
άλλωστε, τα «δυτικά γυαλιά» τους να δουν κάτι άλλο... 
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Η εκπαίδευση ως εργαλείο για τη διαμόρφωση 
ελληνικής εθνικής ταυτότητας στη Θράκη 1880-1908: 

Εγγενείς αδυναμίες και προβλήματα οργάνωσης 

Ιωάννα Μουσικούδη
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια 

Πανεπιστήμιο Aix-Marseille

Εισαγωγή
Κατά την εξεταζόμενη ιστορική περίοδο, η Θράκη περιλαμβάνει το βιλαέτι 

της Αδριανούπολης.1 Η ελληνική εκπαιδευτική προσπάθεια βρίσκεται ήδη στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος εκκλησιαστικών και λαϊκών φορέων:  του Οικου-
μενικού Πατριαρχείου, του Ελληνικού Κράτους και των Φιλεκπαιδευτικών Συλ-
λόγων και στηρίζεται σε ένα αξιοθαύμαστο σχολικό δίκτυο που συμπεριλαμβά-
νει ακόμη και τα πιο μικρά χωριά της Θρακικής υπαίθρου.

Οι ελληνικές κοινοτικές οργανώσεις αυτοδιοίκησης έχουν αναγνωριστεί νόμι-
μα μετά τις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ2 και έχει ήδη κατοχυρωθεί και θεσμικά 
η συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου στη διοίκηση των εκπαιδευτικών θεμάτων. Το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο, με τη δημιουργία της «Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαι-
δευτικής Επιτροπής» (Π.Κ.Ε.Ε.) έχει αποδεχτεί από το 1873 τη συμμετοχή λαϊκών 
στην διοίκηση των εκπαιδευτικών θεμάτων των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων. 

Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (Ε.Φ.Σ.Κ.)3 από το 
1861 καθώς και οι πολυάριθμοι φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι που ιδρύθηκαν στη 
συνέχεια, έχουν ισχυροποιήσει κατά τη δεκαετία του 1880 ένα πλέγμα λαϊκών 
φορέων που εμπλέκεται στη διαχείριση της ελληνικής εκπαίδευσης, παράλληλα 
με τις παραδοσιακές δομές της εκκλησίας και της Κοινότητας. 

Η αρχή της εξεταζόμενης περιόδου συμπίπτει με την ίδρυση το 1880 της 
Εκπαιδευτικής και Φιλανθρωπικής Αδελφότητας «Αγαπάτε αλλήλους»,4 η οποία 

1 Η περιοχή ανάμεσα στον ποταμό Νέστο, τα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, την Ανατολική 
Ρωμυλία και το Αιγαίο. Οι ειδικές συνθήκες που επικράτησαν στην Ανατολική Ρωμυλία μετά την 
προσάρτησή της στο Βουλγαρικό πριγκιπάτο το 1885, διαφοροποιούν τους στόχους και την εκεί 
διεκπεραίωση της ελληνικής εκπαιδευτικής προσπάθειας. 
2 Βλ. Π. Βακουφάρης, «Η κοινοτική διοίκηση μετά τις οθωμανικές μεταρρυθμίσεις (Τανζιμάτ) και οι 
κανονισμοί Κεσσάνης και Αλεξανδρουπόλεως (Δεδέαγατς)», Θρακική Επετηρίδα 5 (1984), σ. 21· Γ. 
Μπέτσας, Θεσμικές και λειτουργικές όψεις της εκπαίδευσης των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων στο 
οθωμανικό κράτος: Από την έναρξη των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ έως την επανάσταση των 
Νεότουρκων, Θεσσαλονίκη 2003: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ˗ Τμήμα Φιλοσοφί-
ας και Παιδαγωγικής, σ. 138. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://ikee.lib.auth.gr/record/ 4008/
files/gri-2004-183.pdf (τελευταία πρόσβαση 04/04/2018).
3 Χ. Εξερτζόγλου, Εθνική ταυτότητα στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αι.: Ο Ελληνικός Φιλολογικός 
Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως 1861-1912, Αθήνα 1996: Νεφέλη, σ. 12.
4 Βλ. Κ. Μαμώνη, «Η εκπαιδευτική και Φιλανθρωπική Αδελφότης Κωνσταντινουπόλεως και τα 
σχολεία της Θράκης», Πρακτικά Συμποσίου ΙΜΧΑ, Η ιστορική, αρχαιολογική και λαογραφική έρευνα 
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θα διαχειρίζονταν την ελληνική εκπαίδευση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, με 
την επικουρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τη χρηματοδότηση επιφανών 
Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης.

Το Ελληνικό Κράτος, έχοντας συμπεριλάβει τη Θράκη, μετά τη γειτονική Μα-
κεδονία στην αλυτρωτική πολιτική του στα πλαίσια της Μεγάλης Ιδέας,5 έχει εισέλ-
θει δυναμικά στον έλεγχο των εκπαιδευτικών υποθέσεων, κυρίως με την αποστολή 
χρηματικών επιχορηγήσεων. Φορείς της εκπαιδευτικής του πολιτικής είναι από το 
1869 ο Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων (Σ.Δ.Ε.Γ.), και από το 
1887 η Επιτροπή προς ενίσχυσιν της Ελληνικής Εκκλησίας και Παιδείας (Ε.Ε.Ε.Π.).6 

Μέχρι τις αρχές της εξεταζόμενης περιόδου, η ελληνική εκπαίδευση στη 
Θράκη έχει κυρίως εκπολιτιστικό, μη επεκτατικό χαρακτήρα που στοχεύει κυ-
ρίως στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, της θρησκείας και την ανύψωση ενός 
Ελληνισμού ο οποίος απαλλαγμένος «παντός χαρακτήρος τοπικής εθνότητος»7 
θα επέφερε την «ηθικήν και διανοητικήν ανάπτυξιν της κοινωνίας»8 και τον οποίο 
πρεσβεύουν τόσο ο Ε.Φ.Σ.Κ. και το Πατριαρχείο όσο και ο Σ.Δ.Ε.Γ. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1880 όμως, η ελληνοβουλγαρική εκκλησια-
στική διαμάχη που είχε ακολουθήσει την ίδρυση της αυτοκέφαλης Βουλγαρικής 
Εκκλησίας το 1870,9 αποκτά εθνοπολιτικό χαρακτήρα και εντείνεται. Υπό την 
επίδραση της γενικευμένης αντιπαράθεσης, η εκπαίδευση καθίσταται εκατέρω-
θεν το κατεξοχήν εργαλείο εθνικού φρονηματισμού. Τα σχολεία μεταβάλλονται 
σε κέντρα εθνικής ευαισθητοποίησης και στοχεύουν και στην ενίσχυση ή από-
κτηση εθνικών ερεισμάτων επιρροής στην περιοχή. Οι δάσκαλοι είναι επιφορτι-
σμένοι να επιτελέσουν εθνική αποστολή και όχι μόνον εκπαιδευτικό έργο. 

Η πραγμάτωση ωστόσο του εθνικού φρονηματισμού αποβαίνει δύσκολο 
έργο. Τα ουσιώδη οργανωτικά ζητήματα και προσκόμματα τα οποία προκύπτουν 
επισημαίνονται εγκαίρως από τους διπλωμάτες και πλήθος προτάσεων αντιμε-

για τη Θράκη, Θεσσαλονίκη 1968, σ. 215-230, 217· Γ. Μπέτσας, Θεσμικές και λειτουργικές..., ό.π., σ. 2.
5 Βλ. Έ. Σκοπετέα, «Το Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα, Όψεις του Εθνικού Προβλήματος 
στην Ελλάδα (1830-1880), Αθήνα 1988: Πολύτυπο· Γ. Ν. Γιανουλόπουλος, Η ευγενής μας τύφλωσις, 
Εξωτερική πολιτική και «εθνικά θέματα» από την ήττα του 1897 έως την Μικρασιατική Καταστρο-
φή, Αθήνα 32001: Βιβλιόραμα. 
6 Ε. Μπελιά, «Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους προς την Θράκη 1869-1910», Πρα-
κτικά Συμποσίου ΙΜΧΑ – Η ιστορική, αρχαιολογική και λαογραφική έρευνα για τη Θράκη, Θεσσα-
λονίκη 1988, σ. 243-268, 245.
7 Εγκύκλιος 10220 του Υπουργού Εξωτερικών (ΥΠ.ΕΞ.) Κουμουνδούρου στο Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ. (Ιστορικό 
Αρχείο Υπουργείο Εξωτερικών / Κεντρική Υπηρεσία) Φ: 77/3 1871· βλ. επίσης Ε. Μπελιά, «Η εκπαι-
δευτική πολιτική...», ό.π., σ. 244· της ίδιας, Εκπαίδευση και αλυτρωτική πολιτική. Η περίπτωση της 
Θράκης, 1856-1912, Θεσσαλονίκη 1995: ΙΜΧΑ, σ. 45, 52.
8 Η δράσις του Συλλόγου κατά την εκατονταετίαν 1869-1969, Αθήναι 1970: Έκδοσις του εν Αθήναις 
Συλλόγου προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων, σ. 77.
9 Το επίμαχο άρθρο 10 του σουλτανικού φιρμανίου το οποίο επέτρεπε την υπαγωγή νέων επαρ-
χιών στην Εξαρχία υπό τον όρο να το επιθυμούν τα 2/3 των κατοίκων τους πυροδότησε την αντι-
παράθεση των δύο εθνοτήτων για την εξασφάλιση της αναγκαίας πλειοψηφίας που θα οδηγούσε 
στην υπαγωγή των διαφιλονικουμένων περιοχών στη δική τους εκκλησιαστική δικαιοδοσία.
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τώπισης διατυπώνονται κατ’ επανάληψη.10 Επιπλέον των πρακτικών δυσκολι-
ών όμως, με την αντικατάσταση του εκπολιτιστικού χαρακτήρα της ελληνικής 
εκπαίδευσης από την αλυτρωτική δεοντολογία, παρατηρείται επιδείνωση των 
σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων της εκπαίδευσης τόσο μεταξύ Ελ-
ληνικού Κράτους και Κωνσταντινούπολης, όσο και στη θρακική περιφέρεια. 

Η παρούσα ανακοίνωση επιχειρεί να εστιάσει στις εγγενείς αδυναμίες, τις 
ιδεολογικές διαφοροποιήσεις, τις οργανωτικές δυσπραγίες, τις εντάσεις σχέσε-
ων και τις πρακτικές δυσχέρειες οι οποίες είτε ήταν γνωστές είτε ανέκυψαν κατά 
την πορεία και αποτέλεσαν τροχοπέδη στην αποτελεσματικότητα της ελληνικής 
εκπαιδευτικής προσπάθειας στη Θράκη, κατά το τέλος του 19ου αιώνα και πριν 
την εξαγγελία του Συντάγματος των Νεότουρκων το 1908. Για την πραγματοποί-
ησή της χρησιμοποιήθηκαν δημοσιευμένες αρχειακές πηγές όπως η αλληλο-
γραφία των ελληνικών προξενείων και υποπροξενείων της Θράκης,11 καταστατι-
κά και πρακτικά συνεδριάσεων Κοινοτήτων και Συλλόγων. 

1. Διαφορές απόψεων και δυσχέρειες συντονισμού 
    κεντρικών φορέων Αθήνας – Κωνσταντινούπολης 
Το όραμα της εθνικής εδαφικής ολοκλήρωσης που εκφράζει η ελληνική αλυ-

τρωτική πολιτική, συγκρούεται με το όραμα της ελληνοοθωμανικής συνύπαρξης 
που αποτελεί θεμελιακό παράγοντα τόσο για τις ενέργειες του Πατριαρχείου 
στα πλαίσια των προνομίων, καθώς και για τους έγκριτους Έλληνες της Κωνστα-
ντινούπολης οι οποίοι διατηρούν υψηλές θέσεις και συμφέροντα στην κρατούσα 
κατάσταση.12 Η καθοριστική αυτή διαφορά ιδεολογικού προσανατολισμού ανά-
μεσα στα δύο κέντρα συντονισμού των εκπαιδευτικών θεμάτων, την Αθήνα και 
την Κωνσταντινούπολη, επηρεάζει όλους τους τομείς υλοποίησης της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας στη Θράκη.

Γύρω στο 1880, η εγγενής αυτή διαφορετική οπτική δημιουργεί διχογνωμίες 
και αντιπαραθέσεις στους κύκλους του Ε.Φ.Σ.Κ. και γενικότερα στους κύκλους 
των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης όπου τίθεται θέμα ενστερνισμού της νο-
μιμοφροσύνης στα πλαίσια της ιδεολογίας του ελληνοοθωμανισμού ή προσέγ-
γισης προς το Ελληνικό Κράτος.13 Έχει υποστηριχτεί ότι η ίδρυση της Αδελφό-
τητας «Αγαπάτε αλλήλους» από τον Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ αποσκοπούσε σε μια 
δυναμική παρέμβαση στη διαχείριση των εκπαιδευτικών θεμάτων, ώστε ν’ αντι-
μετωπιστούν οι αντιπαραθέσεις αυτές, να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των 
οικονομικά ισχυρών μελών του Ε.Φ.Σ.Κ. που ήταν και ιδρυτικά μέλη της Αδελφό-

10 Βλ. Ε. Μπελιά, Εκπαίδευση και αλυτρωτική πολιτική..., ό.π., σ. 172 κ.εξ.
11 Η προξενική αλληλογραφία μελετήθηκε σε μορφή pdf στον ιστότοπο του Ι.Α.Υ.Ε. (με προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης): http://arxeio.mfa.gr/portal/mfa_search.jsp?locale=el.
12 Ε. Μπελιά, Εκπαίδευση και αλυτρωτική πολιτική..., ό.π., σ. 111.
13 Βλ. Γ. Μπέτσας, Θεσμικές και λειτουργικές όψεις..., ό.π., σ. 86 κ.εξ.
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τητας, αλλά και να υποβαθμιστεί και ν’ αντικατασταθεί βαθμιαία ο εκπαιδευτι-
κός ρόλος του Συλλόγου από την Αδελφότητα.14

Σημαντικές δυσχέρειες συντονισμού παρουσιάζονται κατά τη διαχείριση των 
επιχορηγήσεων που αποστέλλονταν από το Ελληνικό Κράτος με προορισμό την 
εκπαίδευση των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων. Η Αδελφότητα αναλαμβάνει την 
διαχείριση των ελληνικών επιχορηγήσεων και την διεκπεραίωση του έργου του 
Σ.Δ.Ε.Γ. στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ενώ από το 188315 αναδεικνύεται σε ση-
μαντικό φορέα «όλης τής εν Θράκη εθνικής εργασίας»,16 με φιλόδοξες προοπτικές 
και πνεύμα συνεργασίας, μεταξύ Πατριαρχείου και Ελληνικού Κράτους. Παρόλα 
αυτά, οι σχέσεις της Αδελφότητας με την Αθήνα χαρακτηρίζονται από συνεχείς 
εντάσεις.17 Αλλά και στην Κωνσταντινούπολη, η διαχείριση των ελληνικών επιχο-
ρηγήσεων από την Αδελφότητα εγείρει αντιδράσεις σε κάποιους από τους χρη-
ματοδότες της του Ε.Φ.Σ.Κ., οι οποίοι δεν επιθυμούν την ανάμειξη του Ελληνικού 
Κράτους στην χρηματοδότηση της εκκλησιαστικής εκπαιδευτικής εποπτείας.18

Με τη δημιουργία της Ε.Ε.Ε.Π. και την ανάθεση σ’ αυτήν της διαχείρισης των 
οικονομικών πόρων που προορίζονταν για τη Θράκη και τη Μακεδονία δημιουρ-
γούνται έντονες αντιδράσεις και δυσθυμία στους κόλπους της Αδελφότητας, 
ενώ προκαλείται σύγχυση αρμοδιοτήτων. Η εποπτεία των χορηγιών ανατίθεται 
και πάλι για κάποιο μικρό διάστημα στην Αδελφότητα, η οποία όμως αναστέλλει 
τη λειτουργία της από το 1891 μέχρι το 1896 λόγω οικονομικών προβλημάτων, 
ενώ υπολειτουργεί ως το 1908. Το Ελληνικό Κράτος κρατά διφορούμενη στάση 
και δε φαίνεται διατεθειμένο να συμβάλει στην επίλυση της ασαφούς κατάστα-
σης που επικράτησε στον τομέα της εποπτείας των χορηγιών.19 

2. Ιδεολογικές αντιθέσεις και οργανωτικές δυσκολίες  
     στην περιφέρεια
Οι ιδεολογικές και οικονομικές αντιθέσεις που υφίστανται ανάμεσα σε Αθή-

να και Κωνσταντινούπολη αντανακλούν και στην θρακική περιφέρεια. Οι κατά 
τόπους διπλωματικές αρχές στηρίζουν την οπτική του απελευθερωτικού αγώνα 
η οποία συμπορεύεται με την εκπαίδευση δυνατού «ελληνικού χαρακτήρα» που 
υποστηρίζουν οι φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι.20 Οι εκκλησιαστικές αρχές αντίθε-
τα στηρίζουν την οπτική του ελληνοοθωμανισμού, περιορισμένου από το προ-
νομιακό καθεστώς, η οποία ερμηνεύεται και στηλιτεύεται από τους διπλωμάτες 

14 Βλ. ό.π.
15 Βλ. Ε. Μπελιά, Εκπαίδευση και αλυτρωτική..., ό.π., σ. 106.
16 Κ. Μαμώνη, «Η εκπαιδευτική και Φιλανθρωπική...», ό.π., σ. 217-219.
17 Βλ. Γ. Μπέτσας, Θεσμικές και λειτουργικές όψεις..., ό.π., σ. 90 κ.εξ.
18 Ό.π., σ. 93.
19 Κ. Μαμώνη, «Η εκπαιδευτική και Φιλανθρωπική...», ό.π., σ. 224-226.
20 Χ. Εξερτζόγλου, Εθνική ταυτότητα στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αι., ό.π., σ. 94.
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ως φιλοχρηματία και αδιαφορία για το εθνικό έργο:21 «Το πλείστον των μητροπο-
λιτών τούτων […] ελάχιστα ή μάλλον ουδόλως εξυπηρετούσι την εθνικήν ημών 
εργασίαν, αν μη καθίστανται ενίοτε και αρνητικοί παράγοντες».22 

Η διαχείριση των επιχορηγήσεων για την εκπαίδευση στην περιφέρεια είναι 
ο τομέας ο οποίος υφίσταται κυρίως τις συνέπειες της πολυδιάσπασης των κε-
ντρικών φορέων και των διαφορών τους. Προκαλούνται σημαντικές δυσκολίες 
συντονισμού και αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων προξενικών, εκκλησιαστικών 
και κοινοτικών παραγόντων. Η παρέμβαση των διπλωματών στον τρόπο διεκ-
περαίωσης των οικονομικών δοσοληψιών, έναν τομέα που ανήκε παραδοσιακά 
στην εκκλησία, τους φέρνει σε συνεχή αντιπαράθεση με τους τοπικούς φορείς. Το 
1894 ο πρόξενος Ι. Στορνάρης,23 σχολιάζει με ιδιαίτερη οξύτητα τη διαχείριση της 
εκπαίδευσης από την Εφορία στην Αδριανούπολη «του Προξένου μη λαμβανομέ-
νου υπ’ όψει, ει μη οσάκις πρόκειται να παραδώσει αυτοίς το πεμπόμενον χορή-
γημα». Και ο Γονατάς παρουσιάζει τους τοπικούς παράγοντες να ενδιαφέρονται 
αποκλειστικά και μόνο για την οικονομική ενίσχυση ενώ ουσιαστικά κατηγορούν 
το ελληνικό κράτος για αδιαφορία.24 Ενίοτε, το ποσό των επιχορηγήσεων ποικίλ-
λει ανάλογα με τη θετική ή την αρνητική στάση των τοπικών κοινοτικών παραγό-
ντων στις προθέσεις και τους σχεδιασμούς των κατά τόπων προξενικών αρχών.25 

Ενδεικτική των πολλών περιπτώσεων διενέξεων προξενικών, κοινοτικών και 
εκκλησιαστικών αρχών, είναι η οριστική ρήξη και διακοπή συνεργασίας ανάμε-
σα στην Εφορία Αδριανουπόλεως και την Αδελφότητα «Αγαπάτε Αλλήλους» το 
1887.26 Η απόφαση του Μητροπολίτη να αναλάβει η Εφορεία τη διαδικασία δια-
νομής των χορηγιών της Ε.Ε.Ε.Π. αποκλείοντας κάθε ανάμειξη της Αδελφότητας, 
πυροδότησε μία σειρά αντιπαραθέσεων, αρχικά με την Αδελφότητα και κατόπιν 
με τις διπλωματικές αρχές. Το 1903, ο επικεφαλής του Προξενείου, επανέρχεται 
στο «Μητροπολιτικό ζήτημα» καυτηριάζοντας τη συμπεριφορά του Μητροπολίτη.27 

21 Ενδεικτικά για τους μητροπολίτες: «Η Θράκη αφέθη εξ’ ολοκλήρου εις την πνευματικήν διοίκησιν 
των Μητροπολιτών, ων οι πλείστοι, και σήμερον έτι, τυγχάνουσιν άνθρωποι μικροί και ποταποί, 
άνευ οικογενειακής ανατροφής, άνευ ψυχικού σθένους, άνευ εθνικού ιδεώδους, εν μόνον μέλημα 
έχοντες, την είσπραξιν της επιχορηγήσεως τον αμέριμνον και κενόδοξον βίον», Επ. Ν. Ξυδάκη,  Ν° 
497 προς ΥΠ.ΕΞ.: Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ.: (Φ. 1907! K΄ (79)/4/10/1907, και για τους Κύριλλο Αδριανουπόλε-
ως, Λεόντιο Αίνου και Γρηγόριο Ηράκλειας: Βλ. Επ. Ν° 13 Ι. Στορνάρη προς Ε.Ε.Ε.Π.: Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ.: 
(Φ. 1894! AAK. Α΄Γ΄Δ΄)/12/7/1894· Επιστολή Τζαννέτου προς ΥΠ.ΕΞ.: Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ.: (Φ. 1872! 77,3β΄) 
8/2/1872· Επ. Ε. Ρικάκη προς ΥΠ.ΕΞ.: Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ.: Φ. 1903! AAK E΄ (55) και Φ.1903! AAK A΄ (1)/19/ 
5/1903· Επ. N° 512 Ι. Δραγούμη προς ΥΠ.ΕΞ.: Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ.: (Φ. 1906! Δ΄E΄68)/28 και 29/11/1906· Επ. 
N° 207 Ν. Σουΐδα προς ΥΠ.ΕΞ.: Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ.: (Φ.1908!Β-αακ΄(21)) 24/8/1908 κ.ά.
22 «Έκθεσις Στυλιανού Γονατά περί Θράκης, 1907», Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας 
της Ελλάδος 24 (1981), σ. 291 και Ι.Α.Υ.Ε.: Φ. 1908! Β΄ αακ (21) / 4 Ιανουαρίου 1908.
23 Επ. Ν° 13 Ι. Στορνάρη προς Ε.Ε.Ε.Π.: Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ.: (Φ. 1894! AAK. Α΄Γ΄Δ΄) /12/7/1894.
24 «Στρέφονται προς το Προξενείον το οποίον τότε και μόνον πλησιάζουσι, ζητούντες διά τούτου την 
υλικήν της κυβερνήσεως αρωγήν, ην εν τούτοις μέμφονται διά την προς αυτούς ακηδίαν της», Έκθεσις 
Στυλιανού Γονατά περί Θράκης, ό.π. 1907, σ. 292 και Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ.:(. 1908! Β΄ αακ (21)/4/1/ 1908].
25 Γ. Μπέτσας, Θεσμικές και λειτουργικές όψεις..., ό.π., σ. 174.
26 Κ. Μαμώνη, «Η εκπαιδευτική και Φιλανθρωπική...», ό.π., σ. 223.
27 «Το φιλοχρήματον του ανδρός» και «την έλλειψιν δραστηριότητος προς εξομάλυνσιν των 
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Το 1904 ο πρόξενος Σκάσσης παίρνει δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος και προχωρεί στην απευθείας πληρωμή των εκπαιδευτικών ώστε 
να περιορίσει «την εξουσίαν της κεντρικής Εφορείας».28 Η διένεξη συνεχίστηκε 
αποτελώντας την «μελανήν βίβλον του πασιγνώστου Μητροπολιτικού ζητήμα-
τος»,29 με προσωπικές παρεμβάσεις του Πρέσβη Κωνσταντινουπόλεως30 και του 
Πατριάρχη και με πολλές διακυμάνσεις, μέχρι την τελική παραίτηση του Μητρο-
πολίτη Κύριλλου μετά από συλλαλητήριο του λαού της Αδριανούπολης το 1908.31

3. Αδυναμίες εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 
Το ζήτημα της γλώσσας, της ιδεολογικής χρήσης των μαθημάτων και 
των σχολικών εγχειριδίων 

Η αρχαία ελληνική γλώσσα, ως φορέας του ελληνικού πολιτισμού προωθεί-
ται από τους Συλλόγους της Κωνσταντινούπολης και της Αθήνας, στα τέλη του 
19ου αιώνα, υπερφορτώνοντας τη διδακτέα ύλη των σχολείων των ελληνορθό-
δοξων κοινοτήτων και καθιστώντας την κλασική διδασκαλία τον κυρίαρχο προ-
σανατολισμό τους.32 

Το Πατριαρχείο, μέσω της Αδελφότητας «Αγαπάτε Αλλήλους» υπεραμύνεται 
της χρήσης της λόγιας γλώσσας τόσο κατά την εκπαιδευτική διαδικασία όσο και 
γενικότερα στο σχολικό περιβάλλον.33 Από την άλλη, ο περιορισμός της χρήσης 
της καθαρεύουσας έχει τεθεί ως προβληματισμός προτεραιότητας από τους 
διπλωμάτες της Θράκης ήδη από το 1871.34 Οι προτάσεις τους για στροφή της 
εκπαίδευσης σε πρακτικούς τομείς, όπως «εμπορικά τινά μαθήματα εν ταις πό-
λεσι και γεωργικά και σηροτροφικά εν τοις χωρίοις»35 εξακολουθούν να υποβάλ-
λονται μέχρι το 1908 χωρίς αποτέλεσμα.36

ενταύθα εθνικών ημών ζητημάτων», Επ. Ν° 204 Ε. Ρικάκη προς ΥΠ.ΕΞ.: Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ.:(/Κ.Υ.: Φ. 1903! 
AAK E΄ (55) και (Φ. 1903! AAK A΄ (1)/19/5/1903.
28 «Ης κατάχρησιν εστιν ότε εποιείτο προς διορισμόν ευνοουμένων εν συνεννοήσει μετά της Ι. 
Μητροπόλεως», Επ. Ν°42 Π. Σκάσση, προς Ε.Ε.Ε.Π.: Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ.: (Φ. 1905! ΣΤ΄(54))/4/7/1904.
29 Επ. Ν° 370 Μάτη προς ΥΠ.ΕΞ.: Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ.:(Φ. 1904! ΙΑ΄ΙΒ΄ΙΓ΄αακ (60)/23/7/1904.
30 Βλ. Επ. Ν° 812 Ι. Γρυπάρη προς ΥΠ.ΕΞ.: Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ.: Φ. 1904! ΙΑ΄ΙΒ΄ΙΓ΄αακ (60)/14/8/1904 και Επ. 
Ν° 497 Ν. Ξυδάκη προς ΥΠ.ΕΞ.: Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ.: Φ. 1907! K΄ (79)/4/10/1907.
31 Για την επεισοδιακή παραίτηση του Μητροπολίτη Αδριανούπολης βλ. τηλ/μα διευθύνοντος του 
προξενείου Αδριανουπόλεως Πολυχρονιάδη προς ΥΠ.ΕΞ. (Φ. 1908, Β΄αακ(21)) και Επ. Ν°310 Π 
προς ΥΠ.ΕΞ.: Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ.: (Φ. 1908! Β΄αακ(21))/10/8/1908.
32 Γ. Μπέτσας, Θεσμικές και λειτουργικές όψεις..., ό.π., σ. 136-142.
33 Βλ. Εγκύκλιος της Αδελφότητος «Αγαπάτε Αλλήλους» προς τους και τας διδασκάλους των βοη-
θουμένων υπό της Αδελφότητος Σχολείων 28/15-10-1885, στο Γ. Μπέτσας, Θεσμικές και λειτουρ-
γικές όψεις..., ό.π., σ. 138. 
34 Ό.π., σ. 140.
35 Βλ. Επ. Ν° 274 Ι. Δραγούμη προς Ε.Ε.Ε.Π. Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ.: (Φ. 1907! K΄(79)/3/7/1906.
36 Ε. Μπελιά, «Η εκπαιδευτική πολιτική...», ό.π., σ. 259.
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Το πρόβλημα είναι οξύτατο στην ύπαιθρο όπου τα σχολικά βιβλία καθίστα-
νται δύσχρηστα και ακατάλληλα καθώς 

περιέχουσι (δε) συνήθως ύλην όλως άχρηστον ή βαρείαν διά παιδία χω-
ρίων ή κωμοπόλεων και είνε συντεταγμένα εις γλώσσαν δύσληπτον και 
σχολαστικήν. Τούτο προέρχεται πρώτον εκ τυφλότητος των εκδιδόντων 
αυτά, οίτινες έχοντες υπ’όψιν μόνον τους παίδας της Κων/πόλεως ή των 
Αθηνών, δεν εσκέφθησαν ποτε ότι άλλαι αι ανάγκαι των πόλεων και άλ-
λαι αι των χωρίων.37 

Ή ότι η εκπαιδευτική διαδικασία «στρέφεται σχεδόν αποκλειστικώς περί την εκ-
μάθησιν της γραμματικής, ήτις διά τους μικρούς χωρικούς είναι λαβυρινθώδης 
όσον και ακατάληπτος, απορροφά δε το πλείστον του χρόνου ακάρπως».38

Η κατάσταση όμως είναι ακόμη χειρότερη στα βουλγαρόφωνα χωριά όπου 
ο Στ. Γονατάς παρατηρεί το 1907 ότι δεν έχει εκπονηθεί κανένα ιδιαίτερο εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα για τους ξενόφωνους, ότι οι μαθητές υποβάλλονται στην 
εκμάθηση άχρηστων πραγμάτων, και ότι τα χωριά αυτά, μετά από 30 χρόνια 
ελληνικής εκπαίδευσης, «ούτε υπό έποψιν ελληνικού φρονηματισμού ούτε υπό 
έποψιν ελληνικής γλώσσης προήχθησαν καθόλου».39 Τονίζει ότι το υπάρχον 
πρόγραμμα, «των γραμματικών κανόνων και της μηχανικής απομνημονεύσεως 
ποιημάτων, ουδένα πρακτικόν καρπόν απέφερε και ουδέν χωρίον εξελλήνι-
σεν»,40 ενώ ο Δημαράς είναι απαισιόδοξος ότι «κατά το επικρατούν εκπαιδευτι-
κόν καθεστώς […] ουδέποτε θα εξελληνισθή ξενόφωνον χωρίον».41 

Η ιδεολογική χρήση42 των μαθημάτων της ιστορίας, της γεωγραφίας και της 
γυμναστικής, με σκοπό την ενίσχυση του εθνικού φρονήματος, η οποία υποστη-
ρίζεται σθεναρά στις προξενικές εκθέσεις43 φαίνεται ότι δεν είχε θεαματικά 
αποτελέσματα στη θρακική ύπαιθρο, όπου «το μάθημα της ιστορίας διδάσκεται 
πλημμελέστατα. Το διδακτικόν βιβλίον της ιστορίας […] εκδιδόμενον εν Κων/
πόλει περιέχει ύλην παν άλλο ή εποικοδομητικήν της εθνικής αγωγής».44 Η δι-

37 Επ. Ν° 274 Ι. Δραγούμη προς Ε.Ε.Ε.Π.: Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ.: (Φ. 1907! K΄(79)/3/7 1906.
38 Επ. Ν° 17 Ν. Ξυδάκη προς ΥΠ.ΕΞ.: Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ.: Φ. 1907! Θ΄ (85)/12/10 1907.
39 «Δυστυχώς δεν είχεν εκπονηθή ιδιαίτερον εκπαιδευτικόν πρόγραμμα διά τους ξενοφώνους και 
έτσι εδαπανάτο πολύτιμος χρόνος προς εκμάθησιν αχρήστων δι’ αυτούς πραγμάτων», Στ. Γονατά, 
«Αναμνήσεις εκ της Θράκης και η τύχη της επί των ημερών μας», Θρακικά 25 (1956), σ. 192.
40 Έκθεσις Στυλιανού Γονατά περί Θράκης, 1907, ό.π., σ. 291-300.
41 Επ. Ν° 17 Ν Ξυδάκη προς ΥΠ.ΕΞ.: Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ.: Φ. 1907! Θ΄ (85)/12/10 1907.
42 Από το 1880 διαμορφώνεται σταδιακά το ελληνοκεντρικό, εθνοποιητικό περιεχόμενο των βι-
βλίων ιστορίας και από το 1894 αυτών της γεωγραφίας. Βλ. Χ. Κουλούρη, Ιστορία και γεωγραφία 
στα ελληνικά σχολεία (1834-1914). Γνωστικό αντικείμενο και ιδεολογικές προεκτάσεις. Ανθολόγιο 
κειμένων – Βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων, Αθήνα 1988: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, σ. 74.
43 Ενδεικτικά: Επ. Ν° 274 του Υποπροξένου του Δεδέαγατς Ι. Δραγούμη προς Ε.Ε.Ε.Π.: Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ.: (Φ. 
1907! K΄(79))/3/7/1906, και Ν°15 και 18 Προξένου Αδριανουπόλεως Δημαρά (Φ. 1906! KΑ΄(70))/23/6/ 
και 10/7/1906· Ε. Μπελιά, Εκπαίδευση και αλυτρωτική πολιτική..., ό.π., σ. 133 και 182.
44 Αναφορά-Έκθεσις Χ. Σκαλισιάνου ενεργήσαντος επιθεώρησιν Ελλην. Σχολείων περιοχών Δε-
δέαγατς και Γκιμουλτζίνης. Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ.: Φ. 1907! 4αακ (6) /20/1/1907.
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δασκαλία επίσης της γυμναστικής η οποία σύμφωνα με τις προξενικές εκθέσεις 
ήταν απαραίτητη για την ανάπτυξη «σώματος και του ήθους των μαθητών» ήταν 
από απούσα έως μη ικανοποιητική.45 

Η βιβλιοκαπηλία εξάλλου συνεχίζει να αποτελεί οξύτατο πρόβλημα από 
το τέλος του 19ου αιώνα,46 όπως και η ευνοιοκρατία στους εκδοτικούς κύκλους, 
η οποία δεν επιτρέπει τη συγγραφή εγχειριδίων που να ανταποκρίνονται στις 
πραγματικές ανάγκες της θρακικής περιφέρειας όπως ομολογεί ο καθηγητής 
Σκαλισιάνος το 1905: «τα εν χρήσει τοιαύτα, προϊόντα βιβλιοκαπηλείας […] υπό 
απείρων ύλης ίνα μη είπω αγραμμάτων ανθρώπων συνεγραμμένα, ουδαμώς 
συμβάλλοντα εις την ανάπτυξιν του νου και την επίρρωσιν του εθνικού της νεό-
τητος φρονήματος»,47 ή ο Δραγούμης το 1907 όταν τονίζει ότι οι αρμόδιοι για τα 
διδακτική βιβλία «είτε παρά τω Υπουργείω της Παιδείας είτε παρά τω Πατριαρ-
χείω, εγκληματούσιν υποστηρίζοντες την βιβλιεμπορίαν των συγγενών ή φίλων 
αυτών αδιαφορούντες περί των περαιτέρω».48 

Προβλήματα κατάρτισης, διορισμού και μισθοδοσίας εκπαιδευτικών 

Η ελλιπής κατάρτιση των εκπαιδευτικών και κυρίως αυτών που υπηρετούν 
στην ύπαιθρο επανέρχεται ως πρόβλημα στην προξενική αλληλογραφία όπως 
επανέρχονται συνεχείς προτάσεις αντιμετώπισης του ζητήματος. Ενδεικτικά, οι 
δάσκαλοι περιγράφονται το 1904 ως:

συρφετός διδασκάλων περισυλλεγόμενος είτε εκ κοινωνικών ναυαγίων, 
[…] είτε εκ σχολαστικών του Γυμνασίου αποφοίτων, επιδιδομένων εις το 
διδασκαλικόν προσωρινώς και μέχρι εξοικονομήσεως των περιστάσεων, 
[…] μη δυναμένων δυο επί του χάρτου να ρίψωσι φράσεις χωρίς να προ-
καλέσωσι τον άσβεστον του αναγνώστου γέλωτα.49

Το 1907 ο Πρόξενος Ξυδάκης50 ομολογεί ότι οι δάσκαλοι «στερούνται γενικώς 
μορφώσεως και μεθόδου, εισί τελείως ασυγκρότητοι, ακατάρτιστοι, ακατήχητοι 
[…]», ενώ ο Στ. Γονατάς επανέρχεται στην έλλειψη κατάρτισης και παιδαγωγικής 
μόρφωσης των εκπαιδευτικών η οποία κατά τη γνώμη πλήττει ανεπανόρθωτα 
την προσπάθεια εθνικού φρονηματισμού.51

45 Επ. Ν° 274 Ι. Δραγούμη προς Ε.Ε.Ε.Π.: Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ.: (Φ. 1907! K΄(79))/3/7/1906, και Ν° 15 και 18 
Κ. Δημαρά (Φ. 1906! KΑ΄(70)) /23/6 και 10/7 1906 και έκθεση Δ. Σάρρου στην Επ. Ν° 326 Τσορμπα-
τζόγλου προς Υ.Ε.: (Φ. 1907! Θ΄(85))/5/6/1906.
46 Όπως διαπιστώνεται και στο εκπαιδευτικό συνέδριο που συγκαλείται από την Π.Κ.Ε.Ε. το 1899 
Βλ. Γ. Μπέτσας, Θεσμικές και λειτουργικές όψεις..., ό.π., σ. 152 κ.εξ.
47 Αναφορά-Έκθεσις Χ. Σκαλισιάνου ενεργήσαντος επιθεώρησιν Ελλην. Σχολείων περιοχών Δε-
δέαγατς και Γκιμουλτζίνης. Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ.: Φ. 1907! 4αακ (6)/20/1/1907.
48 Επ. Ν° 274 Ι. Δραγούμη προς Ε.Ε.Ε.Π.: Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ.: (Φ. 1907! K΄(79)/3/7/1906.
49 Έκθεση Ν° 219 Μ. Φραγκίστα προς ΥΠ.ΕΞ.: Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ.: Φ. 1904! KB΄αακ (67)/29/6/1904.
50 Επ. Ν° 17 Ν. Ξυδάκη προς προς Υ.Ε.: Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ.: Φ. 1907! Θ΄ (85)/12/10 1907.
51 «[...] εισί τελείως ακατάρτιστοι διά το έργον των, στερούμενοι πάσης παιδαγωγικής μορφώσεως 
και όλως ακατάλληλοι να εμπνεύσωσι το εθνικόν φρόνημα, και να αναζωπυρώσουσι τον εθνικόν 
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Οι ενδοκοινοτικές συγκρούσεις και τα φαινόμενα ευνοιοκρατίας όσο αφο-
ρά τους διορισμούς των εκπαιδευτικών στιγματίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εξεταζόμενης περιόδου ως παράγοντας παρεμπόδισης του εθνικού έργου, 
όπως μαρτυρεί ο Πρόξενος Στορνάρης το 1894 στην Αδριανούπολη: «[...] εις τους 
παρ’αυτής (της Εφορείας) γενομένους διορισμούς των διδακάλων προτιμώνται 
οι ευνοούμενοι. Οι μισθοί αυτών κανονίζονται αυθαιρέτως και κατ’αναλογίαν της 
ευνοίας ης αξιούνται παρά των κ. εφόρων [...]».52 Παρόμοιες παρατηρήσεις το 
1904 στο Δεδέαγατς, όπου μαρτυρείται ότι οι διορισμοί των εκπαιδευτικών γί-
νονται αναλόγως με την επιρροή την οποία οι τοπικοί φορείς θα μπορούν να 
εξασκούν στον κάθε υποψήφιο όχι βάσει των προσόντων τους.

[...] αντλούσιν αδιακρίτως και σχεδόν ανεξελέγκτως […]το διδασκαλικόν 
προσωπικόν Μητροπολίται, Πρόξενοι, Βιβλιοκάπηλοι και χωρικοί πρό-
κριτοι (τζορμπατζήδες) αλληλοσυγκρουόμενοι εν τη εκλογή και αλληλο-
ϋποστηριζόμενοι εν της υπερισχύσει της γνώμης καθόσον έκαστος τού-
των εναμίλλως έχεται της επί των διδασκάλων ηγεμονίας [...].53

Συχνά, ως απόρροια των συνθηκών διορισμού τους, οι εκπαιδευτικοί ήταν 
αναγκασμένοι να επαιτούν τον μισθό τους,54 ενώ πολλοί δάσκαλοι εγκατέλειπαν 
τα χωριά για τα μεγαλύτερα της πόλης, αποδυναμώνοντας επιπλέον το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα στην ύπαιθρο.55 

Το 1907 ο Στυλιανός Γονατάς παρατηρώντας τη μεγάλη ανομοιογένεια τόσο 
των αμοιβών όσο και του μορφωτικού επίπεδου των δασκάλων μεταξύ υπαί-
θρου και πόλεων και θεωρώντας ως δεδομένο ότι καλύτερα μορφωμένοι δά-
σκαλοι απαιτούν υψηλότερες αμοιβές, τις οποίες οι μικρές κοινότητες της υπαί-
θρου αδυνατούν να καταβάλλουν, συμπεραίνει ότι οι δυσκολίες επιτυχίας του 
εθνικού φρονηματισμού στην ύπαιθρο ήταν άμεση συνέπεια της έλλειψης ικα-
νών δασκάλων αλλά και της οικονομικής ανέχειας.56 

Προτάσεις για την αντιμετώπιση της ανεπαρκούς αμοιβής των εκπαιδευτικών 
με τη δημιουργία ενός συνταξιοδοτικού ταμείου έμειναν απραγματοποίητες.57

Η επιθεώρηση ως μέτρο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είχε προταθεί 
ήδη από το 1882 από τον Σ.Δ.Ε.Γ. αλλά μία μόνο επίσημη επιθεώρηση σχολείων 
πραγματοποιήθηκε κι αυτή το 1905,58 παρόλες τις συνεχείς σχετικές προξενικές 

φανατισμόν», «Έκθεσις Στυλιανού Γονατά περί Θράκης», ό.π., σ. 292 και Ι.Α.Ε.Υ.: Φ. 1908! Β΄ αακ (21) 
/ 4 Ιανουαρίου 1908, σ. 8.
52 Επ. Ν° 13 Στορνάρη προς Ε.Ε.Ε.Π.: Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ.: (Φ. 1894! AAK. Α΄Γ΄Δ΄)/12/7/1894.
53 Έκθεση Ν° 219 Μ. Φραγκίστα προς ΥΠ.ΕΞ.: Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ.: Φ. 1904! KB΄αακ (67)/29/6/1904.
54 Ι. Αδαμαντίδου, «Τα Σχολεία εν Θράκη τον ΙΘ΄ αιώνα», Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσ-
σικού Θησαυρού ΣΤ΄ (1939-1940), σ. 134.
55 Βλ. Ε. Μπελιά, Εκπαίδευση..., ό.π., σ. 128-129.
56 Στ. Γονατά, «Αναμνήσεις...», ό.π., σ. 291.
57 Έκθεση Ν. 219 Δ. Φραγκίστα προς ΥΠ.ΕΞ.: Ι.Α.Ε./Κ.Υ.: Φ. 1904! KB΄αακ (67)/29/6/1904.
58 Ε. Μπελιά, «Η εκπαιδευτική πολιτική...», ό.π., σ. 257· Κ. Bακαλόπουλος, ό.π., σ. 331.
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αναφορές.59 Το 1907 η επιθεώρηση των σχολείων Δεδέαγατς και Γκιμουλτζίνας 
από τον καθηγητή Σκαλισιάνο κατόπιν παρακίνησης του Ι. Δραγούμη αποτελεί, 
όπως παραδέχεται και ο ίδιος,60 μέτρο πλημμελώς οργανωμένο. Ο Πρόξενος 
Αδριανούπολης Ξυδάκης παραδέχεται το 1907 ότι μέχρι τις μέρες του όλες οι 
προτάσεις επί του θέματος έμειναν απραγματοποίητες, ενώ θεωρεί ότι και οι 
Μητροπολίτες έχουν ευθύνη για τις δυσκολίες εφαρμογής του μέτρου, εφόσον 
«δυσμενώς διάκεινται προς τον θεσμόν της επιθεωρήσεως».61 

4. Δυσκολίες προσεταιρισμού τοπικών κοινωνιών
Ο κατεξοχήν στόχος του εθνικού φρονηματισμού μέσω του παιδαγωγικού 

«διαφωτισμού» των κατοίκων της υπαίθρου, ήταν ν’ αποδειχτεί ότι στη Θράκη 
(όπως και στη γειτονική Μακεδονία) αν εξαιρούνταν το πυκνό μουσουλμανικό 
στοιχείο, κυριαρχούσε μία εθνοτική ομάδα η οποία αποτελούσε την πλειονότητα 
του πληθυσμού. Σ’ αυτό το πλαίσιο ο καθορισμός της εθνικής ταυτότητας του 
αγροτικού πληθυσμού αποτέλεσε πρωταρχικό στόχο και η εκπαίδευση στόχευε 
και στον ευρύτερο οικογενειακό κύκλο των μαθητών. 

Στόχος της ελληνικής εκπαίδευσης ήταν ο «διαφωτισμός» τόσο των ελληνό-
φωνων όσο και των αλλόφωνων κατοίκων «ελληνικής συνείδησης».62 Η αποστο-
λή των εκπαιδευτικών ως «εθνικών» πρακτόρων ήταν να παρεμβαίνουν δυναμικά 
ως κατηχητές και να πείθουν τους χωρικούς, ειδικά τους βουλγαρόφωνους, για 
την ελληνική εθνική τους ταυτότητα. Έπρεπε «να συναθροίζωσι μετά την απόλυ-
σιν της εκκλησίας τους χωρικούς καθ’εκάστην Κυριακήν και εορτήν και να διαφω-
τίζωσιν, ενθαρρύνωσι και οδηγώσιν αυτούς. Και εις άλλας περιστάσεις, όσον οιόν 
τε συχνότερον, συναναστρεφόμενοι προς αυτούς να τους κατηχώσιν».63 

Το έργο τους όμως δεν ήταν εύκολο. Στη Θράκη, εκτός από τους συμπαγείς 
ελληνικούς ή βουλγαρικούς πυρήνες στις πόλεις, και τους αμιγείς ελληνικούς 
στα παράκτια και τα βόρεια, οι υπόλοιποι ήταν χωρικοί μάλλον χωρίς εθνική 

59 Γ. Μπέτσας, Θεσμικές και λειτουργικές όψεις, ό.π., σ. 106-107. Για τις συνεχείς προτάσεις επι-
θεώρησης των σχολείων στη Θράκη βλ. ενδεικτικά Προξενική αλληλογραφία 1894-1907. Βλ. Επ. Ι. 
Στορνάρη προς Ε.Ε.Ε.Π.: ΙΑΕ/ΚΥ: Φ. 1894! ΑΑΚ. ΣΤ Ζ΄1(57)4/7/1903, Επιστολές Ν° 497 και Ν° 14 N. 
Ξυδάκη προς Υ.Ε.: ΙΑΕ/ΚΥ: Φ. 1907! K΄ (79) 4 και 12/10/1907 και Επ. Ν° 17: Φ. 1907! Θ΄ (85) /12/10/1907. 
60 Επ. Ν° 495 Ι. Δραγούμη προς Ε.Ε.Ε.Π.: Ι.Α.Ε./Κ.Υ.: Φ. 1906! A4’(8)/22/11/1906.
61 «Φαίνεται, αι σχετικαί περί του θέματος τούτου εκάστοτε υποβληθείσαι προτάσεις των εν Θρά-
κη Προξενείων και Μητροπόλεων ουδόλως επραγματοποιήθησαν», Επ. Ν° 17 Ν. Ξυδάκη προς 
ΥΠ.ΕΞ.: Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ. Φ. 1907! Θ (85)/12/10/1907.
62 Για τους Βούλγαρους, ο δρόμος ήταν ακριβώς ο αντίθετος: να αποκτήσουν όλοι οι σλαβόφωνοι 
κάτοικοι βουλγαρική εθνική ιδεολογία. Ως αποτέλεσμα αυτής της «πειθούς των πληθυσμών χωρίς 
εθνική συνείδηση», τα δύο αντίπαλα κράτη κατάρτιζαν πληθυσμιακές στατιστικές, προκειμένου να 
αποδείξουν ότι ο «δικός τους» ήταν ο κυρίαρχος πληθυσμός. Οι στατιστικές θεωρήθηκαν το πιο κα-
τάλληλο όπλο για να αποδειχθεί η δημογραφική υπεροχή των ενδιαφερομένων αντίπαλων μερών. 
Βλ. σχετικά Ι. Michailidis, “The war of statistics”, East European Quarterly 32/1 (1998). Διαθέσιμο στον 
δικτυακό τόπο: http://www.macedonian-heritage.gr/VirtualLibrary/downloads/Michailidis98.pdf.
63 Αναφορά Ν° 274 Ι. Δραγούμη προς Ε.Ε.Ε.Π.: Ι.Α.Υ.Ε./: Φ. 1907/ K΄ (79)/3/7/1906.



Ο ελληνισμός της Θράκης κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο634 |

συνείδηση, τουρκόφωνοι, αλβανόφωνοι, ή βουλγαρόφωνοι.64 Οι διαφορετικές 
ονομασίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην διπλωματική αλληλογραφία, όπως 
«Πατριαρχικοί-Εξαρχικοί», «Βουλγαρίζοντες» ή «βουλγαρόφωνοι ελληνικής συ-
νείδησης» αντανακλούν τη σύγχυση που επικρατούσε στην ύπαιθρο.65 Η ίδια 
αδυναμία κατηγοριοποίηση των πληθυσμών απορρέει και από τις δυσκολίες που 
παρουσιάστηκαν στον τρόπο με τον οποίο θα απογράφονταν οι Έλληνες στην 
απογραφή η οποία οργανώθηκε από τις οθωμανικές αρχές το 1905.66

Ο Στ. Γονατάς διαμαρτύρεται το 1907 ότι οι κάτοικοι της Θράκης δεν ενδια-
φέρονται για τους ενθικούς στόχους, δε συνεργάζονται για την προώθηση των 
εθνικών συμφερόντων, ενώ μένουν απαθείς για τις ιστορικές εξελίξεις. Επιχει-
ρεί να δικαιολογήσει την αδιαφορία τους λέγοντας πως, είτε είναι θέμα χαρακτή-
ρα, είτε συνέπεια της μακρόχρονης δουλείας είτε έλλειψης διαπαιδαγώγησης.67 
Στο ίδιο πνεύμα ο Πρόξενος Ξυδάκης επίσης το 1907 θεωρεί ότι οι Έλληνες της 
Θράκης, αν εξαιρεθούν οι μορφωμένοι, έχουν χάσει κάθε δεσμό με το γλωσσικό, 
θρησκευτικό και εθνικό παρελθόν τους.68 

Η αλλαγή της εθνικής υπαγωγής ήταν συχνή και πολλά χωριά περνούσαν 
μαζικά και οικειοθελώς από τη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου προς την Εξαρχία 
και αντίστροφα. Η επιλογή των ορθοδόξων κοινοτήτων της υπαίθρου να εντα-
χθούν στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία ή στην βουλγαρική Εξαρχία ήταν ευεπη-
ρέαστη και εξαρτώνταν από πολλούς παράγοντες. Οι εκπαιδευτικοί αντιμετώπι-
ζαν συχνά περιστατικά αλλαγής εθνικής υπαγωγής. 

Ο Στ. Γονατάς αναφέρεται στις προσπάθειες αποσόβησης του κινδύνου «ολί-
σθισης» της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, στο βουλγαρόφωνο χωριό Οσμανλί:

Κατόπιν εγένοντο παραινέσεις, μεταφραζούσης της διδασκαλίσσης, εις 
τους παρισταμένους, όπως μη εξαπατώνται από τους θέλοντας να τους 
πείσουν ότι είνε Βούλγαροι, επειδή ομιλούν το βουλγαρικόν αυτό ιδίωμα, 
[…] αλλ’ ότι είνε γνήσιοι Έλληνες, λησμονήσαντες την γλώσσαν των διά 
μέσου των μακρών της δουλείας χρόνων, την οποίαν να προσπαθήσουν 

64 Κ. Μαμώνη, «Η εκπαιδευτική...», ό.π., σ. 217.
65 Ι. Michailidis, “The war of statistics”..., ό.π., σ. 10.
66 Βλ. σχετικά Επ. Ν° 567 του Βαλή Αδριανουπόλεως προς Μουτασερίφην Δεδέαγατς Φ:1905! 
Έμπ.ΚΑ΄(67)/14/2/1905.
67 «Οι κάτοικοι της Θράκης, […] ουδέν δεικνύουσιν ενδιαφέρον περί τα εθνικά μας πράγματα· 
ουδεμίαν αναλβάνουν πρωτοβουλίαν σχετικήν με οιανδήποτε εθνικήν εργασίαν και φαίνονται 
απαθείς και ασυγκίνητοι διά παν το περί αυτοίς συμβαίνον. Από φυσικής ίσως νωθρότητος χαρα-
κτήρος, ή εκ καταπτώσεως του φρονήματος, προελθούσης εκ της μακροτέρας και βαρυτέρας ίσως 
των άλλων μερών υπό τον τουρκικόν ζυγόν δουλείας, ή εξ αυστηροτέρας των αρχών επ’αυτών 
επιβλέψεως, ή και εκ μη καταλλήλου διαπαιδαγωγήσεως», «Έκθεσις Στυλιανού Γονατά περί Θρά-
κης...», ό.π., σ. 8, 292.
68 «Ο Ελληνισμός της Θράκης είναι έκφρασις κατανοουμένη μόνον υπό της μεμορφωμένης μειο-
νότητος ενώ το πολύ των κατοίκων των ελληνιστί λαλούντων αγνοεί διατί ομιλεί την ελληνικήν και 
ποίον δεσμόν η γλώσσα και η θρησκεία αποτελεί προς το Έθνος και την Ελλάδα», Επ. Ν° 497 Ν. 
Ξυδάκη προς ΥΠ.ΕΞ. ΙΑΕ/ΚΥ: Φ. 1907! ΔK΄ (79)/4/10/1907.
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να επανακτήσουν, στέλλοντες τουλάχιστον, όλα τα παιδιά των εις το Σχο-
λείον.69 

Για τους «αναποφάσιστους» χωρικούς ωστόσο, τα θεωρητικά επιχειρήματα 
και οι μύθοι των ένδοξων προγόνων δεν ήταν τόσο ισχυρά όσο οι λύσεις που θα 
διευκόλυναν την καθημερινή τους ζωή. Η βουλγαρική εκπαίδευση ήταν προσα-
νατολισμένη στην αντιμετώπιση πρακτικών αναγκών, γινόταν σε γλώσσα κατα-
νοητή από τους μαθητές και ήταν δωρεάν.70 Η εθνική υπαγωγή και συνεπώς η 
επιλογή του σχολείου θα πρέπει να εξεταστεί όχι μόνο με ιδεολογικά κριτήρια, 
αλλά και σε σχέση με την οικονομική επιβάρυνση ή ελάφρυνση που απέφερε. 
Η δωρεάν βουλγαρική εκπαίδευση ήταν περισσότερο ελκυστική, κυρίως για τις 
αγροτικές και βουκολικές οικογένειες στις οποίες παραδοσιακά τα παιδιά θεω-
ρούνταν ως εργατικά χέρια και για τις οποίες η πληρωμή διδάκτρων ήταν απο-
τρεπτικός παράγοντας.71 Έτσι συχνά ήταν τα φαινόμενα «ολίσθησης» μαθητών 
στην ύπαιθρο προς τα βουλγαρικά σχολεία για λόγους καθαρά βιοποριστικούς. 
Η σύγκριση των δύο τρόπων εκπαίδευσης όμως, συχνά προκαλεί γενικότερη 
αρνητική διάθεση προς όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που επιβάλλονταν 
στους χωρικούς από τους Έλληνες, όπως φαίνεται από την αγανάκτηση του Μη-
τροπολίτη Ηράκλειας Γρηγορίου το 1903 σχετικά με τις αξιώσεις των κατοίκων 
του χωριού Μακρά Γέφυρα:

Οι Βούλγαροι [...] παρέχουσι δωρεάν τας ιεροπραξίας αυτών και καλώς 
κατηρτισμένα σχολεία, άτινα παρέχουσιν δωρεάν και διδασκαλίαν και βι-
βλία και υποτροφίαν, μέσα διά των οποίων σκανδαλίζουσι και τους ημε-
τέρους, οίτινες διά τούτο αρνούνται τα δίδακτρα σχολείων, αρνούνται τα 
δικαιώματα ιερέων, αρνούνται αρχιερατικήν επιχορήγησιν και θέλουσι 
τα πάντα δωρεάν...72 

«Ολίσθιση» μαθητών παρατηρείται και στις πόλεις, ανεξαρτήτως της γενικής 
καλύτερης οικονομικής κατάστασης των Ελλήνων αστών. Στην Αδριανούπολη73 
μετά από παρόμοιο περιστατικό αναφέρεται: «Αιτία της αυτομολήσεως ταύτης 
εν τη εκθέσει λέγεται η αυστηρότης μεθ’ής η εκεί Εφορεία εξέδωκε τα εισιτήρια 
και η υπό των Βουλγάρων δωρεάν χορήγησις βιβλίων»,74 ή «τινές των γονέων 

69 Στ. Γονατά, «Αναμνήσεις...», ό.π., σ. 192.
70 Ε. Μπελιά,  Εκπαίδευση και αλυτρωτική πολιτική..., ό.π., σ. 130.
71 Βλ. σχετικά: Β. Gounaris, ‘‘Social cleavages and national ‘awakening’ in Ottoman Macedonia’’, 
East European Quarterly 29 (1995), σ. 424. Τα παιδιά των αγροτών παρακολουθούσαν μαθήμα-
τα μόνο για τρεις ή τέσσερις μήνες του χειμώνα, καθώς με την έναρξη των γεωργικών εργασιών 
άφηναν τα σχολεία. Βλ· Ν. Βαφείδου, Αρχιμανδρίτου, «Εκκλησιαστικαί Επαιρχίαι της Θράκης και ο 
φάκελλος 434 της Βιβλιοθήκης της Βουλής περί Θράκης. Γ΄ Εκκλησιαστική Επαρχία Αδριανουπό-
λεως», Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 20 (1955), σ. 103 και Επιστο-
λή Ν° 18 Κ. Δημαρά προς Ε.Ε.Ε.Π.: Ι.Α.Υ.Ε./: Φ. 1906/ K΄ (79)/10/7/1906.
72 Αναφορά Μητροπολίτου Ηρακλείας κ. Γρηγορίου προς Πατριαρχείο Ι.Α.Υ.Ε.: Φ. 1903! διαφ. Β΄ 
(53)/14/2/1903.
73 Κ. Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας, ό.π., σ. 46.
74 Πρακτικά Εφορείας Αδριανουπόλεως από 1878-1906. Συνεδρίασις της 30ης Δεκεμβρίου 1881 
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αποσύρωσι τα τέκνα των εκ της σχολής λόγω ότι δεν έχουσι τα απαιτούμενα 
βιβλία και τα πέμπουσιν εις την βουλγαρικήν σχολήν».75 

Εμπόδιο στον προσεταιρισμό των χωρικών αποτέλεσε όμως και η αδυνα-
μία των δασκάλων να σταθούν στο ύψος της αποστολής τους. Ο Ί. Δραγούμης, 
τονίζει ότι προσπάθησε να μεταμορφώσει τους δασκάλους της Θράκης σε «δα-
σκάλους-πράκτορες» με συγκεκριμένες προτάσεις.76 Ομολογεί εντούτοις ότι 
προσέκρουσε συχνά «κατά της αδιαφορίας, αβελτηρίας ή και του φόβου αυτών», 
καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι «ο Ελληνισμός στερείται διδασκάλων-απο-
στόλων».77 Επίσης σημειώνει ότι οι δασκάλες78 δεν επιβάλλονταν επαρκώς στους 
χωρικούς, ενώ «ελάχιστοι δε κατανοούσιν ότι έχουσι καθήκον και τούτους (τους 
χωρικούς) να κατηχώσιν αδιαλείπτως και πολυειδώς, επισκεπτόμενοι αυτούς 
και κατ’ οίκον και συναναστρεφόμενοι προς αυτούς».79 

5. Συμπέρασμα
Οι συνεχείς προτάσεις ως προς τον αναγκαίο συντονισμό όλων των φορέων, 

την καλύτερη κατάρτιση των εκπαιδευτικών με στόχο την εθνική τους αποστολή, 
την αλλαγή του κλασικού προσανατολισμού της εκπαίδευσης και την καλύτερη 
συνοχή εκπαιδευτικού προγραμματισμού και διδακτικής πρακτικής δεν πραγμα-
τοποιούνταν ως επί το πλείστον και οι αδυναμίες που είχαν εντοπιστεί ως προς 
την οργάνωση και την εφαρμογή του εθνικού φρονηματισμού μέσω της εκπαί-
δευσης στη Θράκη συνεχίζουν να υφίστανται καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζό-
μενης περιόδου. Ο εθνικός φρονηματισμός των αλλόφωνων αγροτικών πληθυ-
σμών της θρακικής υπαίθρου δεν φαίνεται να έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά 
και φαινόμενα αλλαγής εθνικής υπαγωγής εξακολουθούν να παρατηρούνται 
μέχρι τις παραμονές της ανακήρυξης του συντάγματος των Νεοτούρκων.

Τα γεγονότα και οι πόλεμοι που ακολούθησαν το τέλος της εξεταζόμενης 
περιόδου στην περιοχή δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση ή την αποτελεσματική 
εφαρμογή οποιουδήποτε καινοτόμου εκπαιδευτικού σχεδίου ή μέτρου και κατα-
δίκασαν κάθε εκπαιδευτική προσπάθεια.

στο «Εξ επισήμων πηγών και εγγράφων: Αδριανούπολις», Θρακικά  27 (1958), σ. 151.
75 Πρακτικά Εφορείας Αδριανουπόλεως από 1878-1906: Συνεδρίασις της 18ης Μαρτίου 1888, ό.π., 
σ. 153.
76 «Να πληροφορώσι το Β. Υποπροξενείον όσον το δυνατόν συχνότερον, εγκαίρως και τακτικώς, 
περί παντός γεγονότος συμβαίνοντος εν τω χωρίω...», βλ. Αναφορά Ν° 274 Ι. Δραγούμη προς 
Ε.Ε.Ε.Π.: Ι.Α.Υ.Ε./: Φ. 1907/ K΄ (79)/3/7/1906.
77 Αναφορά Ν° 274 Ι. Δραγούμη προς Ε.Ε.Ε.Π.: Ι.Α.Υ.Ε./: Φ. 1907/ K΄ (79) / 3 Ιουλίου 1906.
78 Ας σημειωθεί εδώ ότι ο ρόλος των διδασκαλισσών στον εθνικό φρονηματισμό, των νεαρών μα-
θητών ήταν πολύ σημαντικός σε όλες τις δυτικές χώρες στα τέλη του 19ου αιώνα. «Σας ζητούμε να 
εκπαιδεύσετε, με την πραγματική έννοια της λέξης, να γαλουχήσετε με την ιδιότητα του πολίτη, να 
διαπλάσετε Γαλλίδες […]) έτοιμες στην πρώτη ευκαιρία να συνενώσουν σε μία και μόνη σκέψη αυτή 
τη λατρεία: τη σημαία και αυτή τη θρησκεία: την πατρίδα». Από τον λόγο του Paul Bert, υπουργού 
παιδείας, 1η Μαΐου 1880, στο R. Girardet, Le Nationalisme français 1871-1914 Paris, Colin 1970, σ. 78· 
Jean-Luc Chabot, Le Nationalisme, Q.S.J., P.U.F., Paris 1986, σ. 38 (μετάφραση δική μας).
79 Αναφορά Ι. Δραγούμη Ν° 274, ό.π.
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A B S T R A C T
This study examines the impact of the emerging Balkan nationalistic ideol-
ogies during the 19th century on the communities’ private life in the city of 
Adrianople (Edirne). The Assembly of Elders (Demogerontia) was the main 
administrative body of the Orthodox Community and had judicial func-
tions. The Spiritual Court, as well, was responsible for the dissolution of 
marriage and the related aspects of marriage (dowry, alimony, premarital 
endowment and betrothal). The Tanzimat reforms westernized the multi-
cultural Ottoman Empire and contributed to the reorganization of the mil-
let system. However, the millet system under Ottomanism, converted into 
religious minorities with features of emerging nationalism. Economic and 
cultural factors disintegrated Rum Millet and led to the Greco-Bulgarian 
schism of 1872. This research aims to point out the intra-millet disputes. 
Particularly focuses on how Greek-Bulgarian marriages interact with reli-
gion and the emerging national ideologies. And additionally, it examines 
other groups like Roma, Armenian and Ottoman. This article critically as-
sesses the personal behavior of the litigants and the decision of the De-
mogerontia and the Spiritual Court, according to the legal framework and 
within the emerging religious differences and nationalistic ideologies.

Εισαγωγή
Η μικροϊστορία1 προσεγγίζει τον κόσμο σε έναν κόκκο άμμου, κατά τον στίχο 

του Άγγλου W. Blake και αναδεικνύει την καθημερινή ζωή όπως τη βιώνουν οι 
απλοί άνθρωποι.2 Ο 19ος αιώνας χαρακτηρίστηκε ως αιώνας των εθνών. Ο M. 
Hroch δίνει τον ακόλουθο ορισμό του εθνικού κινήματος διαχωρίζοντας το από 
τον εθνικισμό: 

Ονομάζω εθνικό κίνημα τις οργανωμένες προσπάθειες για την απόκτη-
ση όλων των ιδιοτήτων ενός ολοκληρωμένου έθνους (οι οποίες δεν ήταν 
πάντα και παντού επιτυχημένες). Η τρέχουσα τάση να τις ονομάζει κα-
νείς «εθνικιστικές», οδηγεί σε σοβαρή σύγχυση. Γιατί ο εθνικισμός με τη 

1 Βλ. G. Iggers, Η ιστοριογραφία τον 20ό αιώνα. Από την επιστημονική επιστημονικότητα στην 
πρόκληση του μεταμοντερνισμού, μτφρ. Π. Ματάλας, Αθήνα 2008: Νεφέλη, σ. 134-135.
2 Βλ. Sig. G. Magnússon – Ist. Szíjártó, What Is Microhistory? Theory and Practice, London 2013: 
Routledge, σ. 5. 
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στενή έννοια είναι κάτι άλλο: η αντίληψη που δίνει απόλυτη προτεραιό-
τητα στις αξίες του έθνους πάνω από όλες τις αξίες και τα συμφέροντα.3

Το εθνικό κίνημα επηρεάστηκε από τις εκάστοτε πολιτισμικές και οικονομι-
κές συνθήκες. Οι μελετητές εκφράζουν διαφορετικές απόψεις για το αν είναι χα-
ρακτηριστικό των προνεωτερικών κοινωνιών ή των βιομηχανικά ανεπτυγμένων.4 
Ειδικότερα, το βαλκανικό εθνικό κίνημα (π.χ. Σέρβοι, Βούλγαροι και Έλληνες) 
ανήκε στην τυπολογία του πολιτισμικού εθνικισμού. Αναπτύχθηκε στα πλαίσια 
του οθωμανικού καθεστώτος, χωρίς πολιτειακή συνταγματική οργάνωση,5 εκ-
φράζοντας αποσχιστικές τάσεις και λιγότερη ανεκτικότητα προς μειονοτικές 
ομάδες. Είχε αφετηρία τον Διαφωτισμό και στη συνέχεια επηρεάστηκε από το 
ρομαντικό κίνημα, εναντιούμενο στο διαφωτιστικό αντιιστορισμό. Με έντονες 
αναγωγές στο μεσαιωνικό και βυζαντινό παρελθόν, στην πολιτισμική παράδοση, 
στη γλώσσα βρήκε απήχηση στις λαϊκές μάζες. Τα εθνικά κινήματα των Βαλ-
κανίων αναπτύχθηκαν μέσα στο θεολογικό πλαίσιο. Η θρησκεία –λόγω και της 
βυζαντινής κληρονομιάς– αποτέλεσε αρωγό και έρεισμα του κοσμικού κράτους. 
Αντίθετα, στη δυτική Ευρώπη η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία επικράτησε επί των 
τοπικών ηγεμόνων και λειτούργησε ως κοσμικό κράτος.6 Το βαλκανικό εθνικό 
κίνημα κατά τον Karpat, έχει ένα επιπλέον μοναδικό χαρακτηριστικό, τον «κοινο-
τικό εθνικισμό», δηλ. την ταυτόχρονη συνύπαρξη της θρησκείας και της εθνικό-
τητας.7 Το βαλκανικό εθνικό κίνημα δεν έτυχε ενδελεχούς μελέτης σε εκφάνσεις 
της ιδιωτικής ζωής, όπως ο γάμος, η μνηστεία, η προικοδοσία και τα κληροδο-
τήματα. Ο θεσμός του γάμου ιδεολογικοποιήθηκε,8 αποκτώντας ποικίλες προε-
κτάσεις κατά την ανάδυση των βαλκανικών εθνισμών του 19ου αιώνα. 

Οι Γενικοί ή Εθνικοί Κανονισμοί του Πατριαρχείου που είχαν πρωταρχικό 
στόχο την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ προσέδωσαν ομοιογέ-
νεια στον κοινοτικό θεσμό. Την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Αδριανουπόλεως 
αποτελούσαν δύο διακριτά διοικητικά σώματα: α) Η Δημογεροντία,9 ήταν το κε-

3 Βλ. Μ. Hroch, Εθνικό κίνημα και Βαλκάνια. Από το εθνικό κίνημα στην εθνική ολοκλήρωση: από 
την ανακάλυψη στην κατασκευή τους, Αθήνα 1996: Θεμέλιο, σ. 22. 
4 Βλ. Θ. Βερέμης, Βαλκάνια. Από τον 19ο ως τον 21ο αιώνα δόμηση και αποδόμηση κρατών, Αθήνα 
2015: Πατάκης,  σ. 17.
5 Βλ. Μ. Hroch, Εθνικό κίνημα και Βαλκάνια..., ό.π., σ. 27
6 Βλ. P. Angelova, ‘‘Women and Nationalism: On the Position of Women in the Nationalist Movements 
of the Balkan Peninsula’’, UCLA Women’s Law Journal 5/1 (1994), σ. 49-61.
7 Βλ. Κ. Η. Karpat, ‘‘The balkan national states. Image and reality”, Islamic Studies 36/2,3 (1997), 
σ. 329-359.
8 Βλ. Ev. Davidova, ‘‘‘Graecomans’ into Bulgarians: Shifting Perceptions of Greek-Bulgarian 
Interethnic Marriages in the Nineteenth Century’’, Balkanologie 14/2,3 (2012), σ. 2.
9 Ο Κανονισμός του 1840 όριζε ενιαύσια θητεία της δωδεκαμελούς επιτροπής των Δημογερόντων, 
ενώ του 1904 την όριζε διετή. Για την εκλογή σε θέση Δημογέροντα προαπαιτούμενη ήταν η οθωμα-
νική υπηκοότητα καθώς και να συντρέχουν οικονομικές και ηλικιακές προϋποθέσεις. Στην εποπτεία 
της ήταν η οικονομική-φορολογική διαχείριση, η διαχείριση οικονομικών υποθέσεων των ναών, η 
επικύρωση διορισμών-εκλογής μουχτάρηδων, η άσκηση ποινικών και συμβολαιογραφικών και ληξι-
αρχικών καθηκόντων. Όπως προκύπτει από το ταξινομικό δέντρο της ψηφιακής συλλογής των Γ.Α.Κ. 
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ντρικό όργανο διοίκησης και λήψης αποφάσεων με διοικητικές και δικαστικές 
αρμοδιότητες και β) η Κεντρική επί της Εκπαιδεύσεως Εφορία υπεύθυνη για θέ-
ματα εκπαιδευτικής πολιτικής.10 Η δικαστική εξουσία ασκούνταν από: 

•  το Μεικτό Εκκλησιαστικό Δικαστήριο: με 5 ή 6 μέλη, λαϊκούς και κληρικούς. Εξέ-
ταζε πρωτόδικα από οικονομική άποψη υποθέσεις που άπτονταν συνήθως του 
ιδιωτικού δικαίου, όπως η διατροφή μετά τη διάλυση του γάμου, η μνηστεία και 
η απόδοση μνήστρων, οι υποθέσεις προικοδοσίας και τραχώματος, οι διαθήκες 
και οι κωδίκελλοι, η νομιμοποίηση και η κηδεμονία των τέκνων. Επίσης, εκδίκαζε 
και ζητήματα εκκλησιαστικά, όπως η εκδίκαση υποθέσεων κληρικών11 και από

• το Πνευματικό Δικαστήριο που ανασυστάθηκε με την Πατριαρχική και Συνο-
δική εγκύκλιο της 31ης Ιανουαρίου 1891.12 Απαρτιζόταν από τους πιο πεπαι-
δευμένους ιερείς (2-4 μέλη). Δίκαζε κεκλεισμένων των θυρών και είχε στην 
αρμοδιότητά του τα περί μνηστείας, συστάσεως και λύσεως γάμου, υποθέ-
σεις διατροφής κ.ά. Παρά τις όποιες δομικές αλλαγές στη δικαιοσύνη και τη 
διεύρυνση της τυπολογίας των δικαστηρίων, το νομοθετικό πλαίσιο παρέμει-
νε ίδιο και βασιζόταν στο Ρωμαϊκό και Βυζαντινό Δίκαιο (Εξάβιβλος του Αρ-
μενόπουλου), στους Κανόνες των Αποστόλων, στις αποφάσεις των τοπικών 
και Οικουμενικών Συνόδων, στα τοπικά έθιμα και στην Οθωμανική Εμπορική 
Δικονομία.13 Στο Πνευματικό Δικαστήριο η διαδικασία εκδίκασης των υπο-
θέσεων ήταν τυποποιημένη. Προέδρευε ο Μητροπολίτης και ο γραμματέας 
κρατούσε πρακτικά. Οι διάδικοι μπορούσαν να παρασταθούν αυτοπροσώ-
πως ή με αντιπροσώπους, ως τέτοιοι εμφανίζονται συνήθως οι γονείς των 
διαδίκων και σπανιότερα δικηγόροι. Στο Πνευματικό Δικαστήριο συμμετεί-
χαν ο Σακελλάριος και ο Σακελλίων, ανώτερα εκκλησιαστικά αξιώματα. Στις 
πλείστες των περιπτώσεων, ζητείται η γνώμη και η μαρτυρία των τοπικών 
ιερέων, των μουχτάρηδων και των γειτόνων προκειμένου να διαμορφώσει 
άποψη το δικαστήριο.14 

φαίνεται ότι η Δημογεροντία της Αδριανουπόλεως είχε και ρόλο Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου. 
10 Βλ. Π. Βαλσαμίδης, Ο Ελληνισμός της Αδριανούπολης: από τα τέλη του 19ου έως τις αρχές του 
20ού αιώνα: κανονισμοί, καταστατικά, λογοδοσίες, επίσημα έγγραφα, Θεσσαλονίκη 2008: Σταμούλης.
11 Βλ. S. Iliadou-Tachou – A. Orfanou, “Negotiating boundaries: Gender and social identities in the 
ottoman Christian communities; the case of divorces (1647-1923)”, Mediteranean Journal of Social 
Sciences 1 (2014), σ. 515-516.
12 «Συνῳδά τῇ ὑπ’ ἀριθμόν 177 καί ἡμερομηνία 11 Μαρτίου ε.ε. Πατριαρχικῇ ἐπιστολῇ ἐπειγούσης 
τῆς ἀνασυστάσεως τοῦ Πνευματικοῦ Δικαστηρίου ἐκ μόνων ἱερέων μελῶν συγκεκροτημένου πρός 
ἐκδίκασιν τῶν πνευματικῆς φύσεως διαφορῶν κατά τήν Πατριαρχικήν καί Συνοδικήν ἐγκύκλιον τῆς 
31ης  Ἰανουαρίου 1891», Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Ι. Μ. Αδριανούπολης [1856-1944]. Φ. 
#040 [1895-1900]. Πρακτικά συνεδριάσεων Πνευματικού Δικαστηρίου. GRGSA-IAM_REL003.01.
F000040. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.htm-
l?tab=01&id=175117 (τελευταία πρόσβαση 9/10/2019).
13 Βλ. S. Iliadou-Tachou – A. Orfanou, “Negotiating boundaries...”, ό.π, σ. 515-516.
14 Βλ. Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Ι. Μ. Αδριανούπολης [1856-1944]. Φ. #40 [1895-1900]. 
Πρακτικά συνεδριάσεων Πνευματικού Δικαστηρίου..., ό.π.
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Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ, η οικογένεια15 απέκτησε νέα 
διάσταση καθώς θεωρήθηκε οικονομική μονάδα. Το οθωμανικό κράτος ενδια-
φερόμενο για τα δημογραφικά δεδομένα θεσμοθέτησε Κώδικα (1881), για την 
καταχώρησή τους (Sicili Nufus Nizamnamesi).16  Ως εκ τούτου, το 1889 απεστάλη 
στη Δημογεροντία έγγραφο της Νομαρχίας για την καταγραφή των ληξιαρχικών 
πράξεων (γεννήσεων, βαφτίσεων, θανάτων) του χριστιανικού πληθυσμού. Απο-
φασίστηκε συνεπώς, η ίδρυση ειδικού γραφείου εντός της Δημογεροντίας, που 
ήταν υπεύθυνη για την καταχώρηση και τη διαφύλαξη των εν λόγω αρχείων.17 Η 
Κοινότητα ακολουθούσε αυστηρή πολιτική για την ορθή τήρηση των Κωδίκων 
εξαιτίας παραλείψεων που σημειώθηκαν.18 Δόθηκε έμφαση στο οικογενειακό 
δίκαιο, αφού υπό το πρίσμα των αναδυόμενων εθνικών κινημάτων η οικογένεια 
ήταν φορέας της πολιτισμικής παράδοσης και της γλώσσας. Τέλος, υπήρχε η 
ανάγκη να αναχαιτιστεί η εκροή πληθυσμού προς τα ανταγωνιστικά μιλλέτ. Χα-
ρακτηριστικά, κατά την απογραφή του 1893, οι κάτοικοι ζήτησαν τον επανέλεγχο 
της καταγραφής τους που τους χαρακτήριζε «σχισματικούς Βούλγαρους».19 

Η έρευνα στην Ορθόδοξη Κοινότητα Αδριανούπολης
Η μεθοδολογική προσέγγιση είναι η ανάλυση περιεχομένου.20 Πίνακες κωδι-

κοποίησης και διαγράμματα παρουσιάζουν την ποσοτική διάσταση των ερευνη-
τικών δεδομένων.21 Οι πρωτογενείς πηγές που αποτέλεσαν το ερευνητικό υλικό 
είναι 21 δικαστικές αποφάσεις οικογενειακού δικαίου μεταξύ μελών διαφορετικών 
μιλλέτ που προέρχονται από τον ανέκδοτο κώδικα του Πνευματικού Δικαστηρί-
ου (1895-1900) που αριθμεί συνολικά 482 υποθέσεις και τον ανέκδοτο κώδικα 
της Δημογεροντίας (1889-1900) της Ορθόδοξης Κοινότητας Αδριανούπολης που 
αριθμεί συνολικά 1.767 υποθέσεις. Από τις δικαστικές αποφάσεις μπορεί κανείς 

15 Βλ. İl. Ortayli, Ottoman family law and the state in the nineteenth century. Διαθέσιμο στον 
δικτυακό τόπο: https://pdfs.semanticscholar.org/82de/2194711dd7b0727a495b92e5c916930f1f
8a.pdf (τελευταία πρόσβαση 7/10/2019).
16 Βλ. S. Iliadou-Tachou – A. Orfanou, “Negotiating boundaries...”, ό.π, σ. 515-516.
17 Βλ. Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Ι. Μ. Αδριανούπολης [1856-1944]. Φ. #012 [1889-1892]. 
Πρακτικά Δημογεροντίας. GRGSA-IAM_REL003.01.F000012. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://
arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=01&id=175089 (τελευταία πρόσβαση 7/10/2019).
18 Βλ. Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Ι. Μ. Αδριανούπολης [1856-1944]. Φ. #002 [1892-1907]. Κα-
τάλογος παθόντων υπό του βουλγαρικού κομιτάτου. Ερωτηματολόγιο σχετικά με απογραφές προσω-
πικού κτλ. GRGSA-IAM_REL003.01.F000002. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://arxeiomnimon.
gak.gr/browse/resource.html?tab=01&id=175084 (τελευταία πρόσβαση 9/10/2019).
19 Βλ. Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Ι. Μ. Αδριανούπολης [1856-1944]. Φ. #012 [1889-1892]. 
Πρακτικά συνεδριάσεων Πνευματικού Δικαστηρίου. GRGSA-IAM_REL003.01.F000012. Διαθέσιμο 
στον δικτυακό τόπο: http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=01&id=175089 (τε-
λευταία πρόσβαση 7/10/2019).
20 Βλ. Ν. Κυριαζή, Η κοινωνιολογική έρευνα. Κριτική επισκόπηση και των μεθόδων και των τεχνι-
κών, Αθήνα 2011: Πεδίο, σ. 281-299.
21 Βλ. J. Bell, Doing your Research Project, A Guide for First-Time Researchers in Education and 
Social Science. Buckingham-Philadelphia 21993: Open University Press, σ. 127-150.
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να αντλήσει τα προσωπικά στοιχεία των διαδίκων, φύλο, ηλικία, τόπο καταγωγής 
ή διαμονής και την υπόθεση.22 

Η ανάλυση των υποθέσεων βασίζεται στη Νομολογία του Πατριαρχείου, 
όπως συντάχθηκε από τον Μ. Γ. Θεοτοκά.23 Η Νομολογία αναλύει λεπτομερώς 
το καθεστώς των μεικτών γάμων. Ιδιαίτερα για τους γάμους με σχισματικούς 
αναφέρεται: «Ἀπαγορεύεται τά μετά Βουλγάρων σχισματικῶν συνοικέσια τῶν 
ὀρθοδόξων».24 

Χωροταξικά οι υποθέσεις προέρχονται από τον κεντρικό αστικό ιστό της 
πόλης, το Καραγάτς, την κοσμοπολίτικη συνοικία, το Κυγίκιον, με πληθυσμιακή 
ανομοιομορφία, καθώς αριθμούσε αρκετούς «σχισματικούς», το Ιλδιρίμιον και 
τον Κυρισχανέ. Ακολουθούν οι καζάδες Μουσταφά-Πασά (χωριό Δημητρί Κιόι), 
Χάφσας (Όλ-Πασσά-Χάσκιοϊ) και των Σαράντα Εκκλησιών. Κατά την τελευταία 
τριετία του 19ου αι., ο αριθμός των διαζυγίων από το Ιλδιρίμιο αυξήθηκε, ανα-
γκάζοντας τη Μητρόπολη να διορίσει επιπλέον κληρικό. Η ενορία και ο μαχαλάς 
ήταν βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους περιστρεφόταν ο ιδιωτικός βίος και 
η τοπική κοινωνία.25

Οι δικαστικές υποθέσεις που μελετήθηκαν κατηγοριοποιούνται σε τέσσε-
ρις διακριτές ομάδες και εξετάζουν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου σχέσε-
ων που συνάπτουν ορθόδοξα μέλη του Ρουμ μιλλέτ με μέλη άλλων μιλλέτ: 1) 
Μπουλγκάρ μιλλέτ, τα μέλη του καταγράφονται ως «Βούλγαροι σχισματικοί».26 
2) Αρμένιους27. 3) Ρομά, «Αθίγγανους». Και 4) Οθωμανούς: ο όρος «Οθωμανός»

22 Βλ. Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Ι. Μ. Αδριανούπολης [1856-1944]. Φ. #012 [1889-
1892]. Πρακτικά Δημογεροντίας..., ό.π.· Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Ι. Μ. Αδριανούπολης 
[1856-1944]. Φ. #012 [1889-1892]. Πρακτικά συνεδριάσεων Πνευματικού Δικαστηρίου. GRGSA-
IAM_REL003.01.F000012. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/
resource.html?tab=01&id=175089 (τελευταία πρόσβαση 7/07/2020).
23 Βλ. Μ. Γ. Θεοτοκάς, Νομολογία του Οικουμενικού Πατριαρχείου: ήτοι της Ι. Συνόδου και του 
Δ.Ε.Μ. συμβουλίου επί του αστικού, κανονικού και δικονομικού δικαίου από του έτους 1800 μέχρι 
του 1896, Εν Κωνσταντινουπόλει 1897: Εκ του Τυπογραφείου «Νεολόγου».
24   Βλ. ό.π., σ. 334-374. 
25 «Προσεχῶς προσθείς καί τήν εὐχήν ἵνα μήποτε παρουσιάζωνται ὑποθέσεις τοιαῦται οἵτινες 
ἀναστάτους τάς οἰκογενείας ποιοῦσι καί ὑποσκάπτουσι τά ἠθικά θεμέλια τῶν κοινωνιῶν». Bλ. 
Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Ι. Μ. Αδριανούπολης [1856-1944]. Φ. #040 [1895-1900]. Πρα-
κτικά συνεδριάσεων Πνευματικού Δικαστηρίου. GRGSA-IAM_REL003.01.F000040, ό.π.
26 Όροι όπως «σχισματικός Βούλγαρος», «Πατριαρχικός», «Έλληνας» ή «Βούλγαρος» πρέπει να 
χρησιμοποιούνται προσεκτικά γιατί ενέχουν το στοιχείο της υποκειμενικότητας. Π.χ., δεδομένου 
ότι οι Οθωμανοί προσδιόριζαν κάθε ομάδα βάσει της θρησκευτικής της ταυτότητας, οι όροι 
«Βούλγαρος σχισματικός», «Πατριαρχικός», αποκτούν διαφορετικό εννοιολογικό περιεχόμενο. Ο 
βουλγαρόφωνος, που χαρακτηριζόταν σχισματικός ανήκε στο Ρουμ μιλλέτ για τους Οθωμανούς, το 
ίδιο ίσχυε και για το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, είχε όμως διαφορετική αντιμετώπιση από 
την επίσημη ελληνική και βουλγαρική εξωτερική πολιτική, αντίστοιχα. Βλ. P. Konortas, “Nationalisms 
versus Millets: Building collecting identities in Ottoman Thrace”, στο N. P. Diamandouros, Th. 
Dragonas, Ç. Keyder (επιμ.), Spatial Conceptions of the Nation: Modernizing Geographies in Greece 
and Turkey, London, New York 2010: I. B. Tauris Publishers, σ. 169.
27 Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία η διείσδυση των Ρωμαιοκαθολικών μαρτυρείται από τον 17ο 
αι., ενώ των Προτεσταντών τον 19ο αι. Οι Καθολικοί και οι Προτεστάντες αναγνωρίστηκαν μετά 



Ο ελληνισμός της Θράκης κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο642 |

Πίνακας 1 – Γράφημα 1 

Ποσοστιαία κατανομή δικαστικών υποθέσεων οικογενειακού δικαίου μελών  
της Ορθόδοξης Κοινότητας Αδριανούπολης (1895-1900) με άλλα μιλλέτ

Αρμένιοι 1 4,76%
Βούλγαροι σχισματικοί 13 61,90%

Ρομά 4 19,05%
Οθωμανοί 3 14,29%

Σύνολο 21 100%
Ιδία πηγή

Οθωμανοί; 
14,29%

Αρμένιοι; 4,76%

Ρομά; 19,05%

Βούλγαροι  
σχισματικοί; 
61,90%

Ιδία πηγή

στα πρακτικά αναφέρεται στον μουσουλμάνο και όχι στον Οθωμανό υπήκοο, 
όπως συναντάται μετά την εξάπλωση της ιδεολογίας του Οθωμανισμού. Σύμφω-
να με τον πίνακα 1 και το γράφημα 1 είναι ιδιαίτερα μικρό το ποσοστό των οικογε-
νειακών δικαστικών υποθέσεων με άλλα μιλλέτ και αυτός είναι ένας σημαντικός 
περιορισμός της έρευνας. Ενώ είναι σαφής η πλειοψηφία των υποθέσεων μετα-
ξύ ορθόδοξων του Ρουμ μιλλέτ και σχισματικών του Μπουλγκάρ μιλλέτ.

Οι «μεικτοί γάμοι» ήταν ένα γενικευμένο φαινόμενο στο Βιλαέτι της Αδρια-
νούπολης, όπως και σε οθωμανικές επαρχίες της πολυπολιτισμικής Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Στ. Παπαδόπουλου.28 Ο 

τις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, ενώ το Αρμενικό μιλλέτ μέχρι και το 19ο αιώνα ήταν ενιαίο,  
καθώς σ’ αυτό υπάγονταν οι Αρμένιοι ανεξάρτητα από το θρήσκευμά τους. Στην Ανδριανούπολη 
αναφέρεται η δραστηριοποίησή τους και συγκεκριμένα η ύπαρξη Βουλγαρικού Γυμνασίου έναντι 
του Ζαππείου Παρθεναγωγείου και της εκκλησίας του Σωτήρος Χρηστού, που ανήκε στους Ουνίτες 
και προκάλεσε την αντίδραση της Ι. Μ. Αδριανουπόλεως. Βλ. Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Ι. 
Μ. Αδριανούπολης [1856-1944]. Φ. #002 [1892-1907]. Κατάλογος παθόντων υπό του βουλγαρικού 
κομιτάτου. Ερωτηματολόγιο σχετικά με απογραφές προσωπικού κτλ. GRGSA-IAM_REL003.01.
F000002, ό.π.
28 Βλ. Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Ι. Μ. Αδριανούπολης [1856-1944]. Φ. #010 [1882-1883]. 
Πρακτικά δικών Πρωτοσυγκελίας. GRGSA-IAM_REL003.01.F000010. Διαθέσιμο στον δικτυακό 
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πρώτος γάμος του σε σχισματική εκκλησία με Αρμενία (1882) στην Ερζεγοβίνη 
θεωρήθηκε άκυρος και εκδόθηκε άδεια για να νυμφευτεί τη μετέπειτα μνηστή 
του. Το Πνευματικό Δικαστήριο κατά περίπτωση, απέρριπτε ή αποδεχόταν την 
αίτηση των διαδίκων ως αναρμόδιο σε περίπτωση που ο γάμος έχει τελεσθεί 
σε σχισματική εκκλησία, όπως στην περίπτωση της Ραλλιώς Ζωΐτσου,29 και της 
Χρυσής Τριανταφύλλου.30 Η αίτησή τους απορρίπτεται ή ζητείται από τους Δη-
μογέροντες να παρέμβουν, επειδή ο γάμος είναι παράνομος. Αντιθέτως, η αίτηση 
διάζευξης της Ευγενίας Δημητρίου31 γίνεται δεκτή παρά το μεικτό γάμο με σχι-
σματικό, διότι ο γάμος δεν πραγματοποιήθηκε από σχισματικούς και η ίδια δεν 
είναι σχισματική. Επίσης, οι ιερείς παρεμβαίνουν προκειμένου να αποσπάσουν 
την προίκα της από το σχισματικό σύζυγό της. Η ενάγουσα δικαιούται σύμφωνα 
με τη Νομολογία να πάρει πίσω όλη την προίκα, γιατί το διαζύγιο εκδόθηκε εις 
βάρος του συζύγου, αλλά η διεκδίκηση και η επιστροφή της συναντάει εμπόδια. 
Ανάλογες περιπτώσεις είναι της Αναστασίας Θεοδώρου και της Μαριγώς Απο-
στόλου32 για τις οποίες εκδίδεται διαζύγιο. Αντιστοίχως και στην περίπτωση της 
Κυριακίτσας Κύρκου, που κατηγορήθηκε από τον σύζυγό της Γεώργιο Νικολά-
ου για εξωσυζυγική σχέση με Οθωμανό. Αν και υπάρχει εθνική και θρησκευτική 
διαφορά, καθώς η εναγόμενη αποκαλείται «Βουλγαρίς», η αίτηση του συζύγου 
γίνεται δεκτή.33

τόπο: http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=01&id=175087 (τελευταία πρόσβα-
ση 7/10/2019). 
29 Η Ραλιώ Ζωΐτσου από το Κυγίκιον, που νυμφεύτηκε από σχισματικό ιερέα, καταφεύγει 
στη Δημογεροντία γιατί ο σύζυγός της Γεώργιος Στουγιάνου την κακομεταχειρίζεται. Βλ. Γ.Α.Κ. 
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Ι. Μ. Αδριανούπολης [1856-1944]. Φ. #012 [1889-1892]. Πρακτικά 
συνεδριάσεων Πνευματικού Δικαστηρίου. GRGSA-IAM_REL003.01.F000012, ό.π.
30 Η Χρυσή Τριανταφύλλου από το Κούμ-Μαχαλέ καταφέρεται κατά του συζύγου της Αβετίς 
Κυβάρη Παπαζιάν, Βούλγαρου ράπτη και αιτείται την απομάκρυνσή του και διατροφή για την ίδια 
και τα ανήλικα τέκνα τους. Ο γάμος τους έγινε «ἀθέσμως καί παρανόμως» σε σχισματική εκκλησία. 
Η ετεροδοξία τους συμβάλλει στην ακύρωση αφενός του μυστηρίου και αφετέρου στην απόρριψη 
της αίτησης για τη λύση του γάμου. Βλ. Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Ι. Μ. Αδριανούπολης 
[1856-1944]. Φ. #012 [1889-1892]. Πρακτικά συνεδριάσεων Πνευματικού Δικαστηρίου. GRGSA-
IAM_REL003.01.F000012, ό.π.
31 Το 1896, η Ευγενία Δημητρίου από το Δημητρί Κιόι προσφεύγει εναντίον του συζύγου της Σιδέρη 
Μήτιον λόγω κακοποίησης που επιβεβαιώνεται από τους εκεί ιερείς. Το Πνευματικό Δικαστήριο 
αποφασίζει το διαζύγιο. Βλ. Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Ι. Μ. Αδριανούπολης [1856-1944]. Φ. 
#040 [1895-1900]. Πρακτικά συνεδριάσεων Πνευματικού Δικαστηρίου. GRGSA-IAM_REL003.01.
F000040, ό.π.
32 Η Μαριγώ Αποστόλου από το χωριό Αρναούτ Κιόι ενάγει το σύζυγό της Χρήστο Ιωάννου για 
εγκατάλειψη και ζητάει διαζύγιο προκειμένου να προχωρήσει σε δεύτερο γάμο, ως μάρτυρες 
δε καλούνται γείτονες της οικογενείας. Βλ. Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Ι. Μ. Αδριανού-
πολης [1856-1944]. Φ. #013 [1893-1902]. Πρακτικά συνεδριάσεων Δημογεροντίας. GRGSA-
IAM_REL003.01.F000013. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/
resource.html?tab=01&id=175090 (τελευταία πρόσβαση 7/10/2019).
33 Ο Γεώργιος Νικολάου αιτείται διαζύγιο από την Κυριακίτσα Κύρκου από το Χάσκιοϊ, λόγω εγκα-
τάλειψης της συζυγικής στέγης και σύναψης εξωσυζυγικής σχέσης με Οθωμανό. Βλ. Γ.Α.Κ. Ιστορικό 
Αρχείο Μακεδονίας, Ι. Μ. Αδριανούπολης [1856-1944]. Φ. #012 [1889-1892]. Πρακτικά συνεδριάσε-
ων Πνευματικού Δικαστηρίου. GRGSA-IAM_REL003.01.F000012, ό.π.
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Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση των υποθέσεων κληρονομιάς, προίκας, 
διατροφής και επαγγελματικής ταυτότητας. Η Δημογεροντία, αρμόδιο όργανο 
για οικονομικές υποθέσεις, δε λαμβάνει υπόψη τη θρησκευτική διαφορά, απλά 
αποφασίζει για τη διανομή των περιουσιακών και προικώων στοιχείων ή τη δι-
ατροφή. Π.χ. η Λαμπρινή Χρηστάκη είναι σε δικαστική διαμάχη με την κόρη της, 
παντρεμένη με σχισματικό και διεκδικεί μέρος της πατρικής περιουσίας. Και η 
Λαμπρινούδα Χατζηκωνσταντίνου34 επιδιώκει δικαστικά διατροφή για τα εγγόνια 
από τον γαμπρό της που είναι σχισματικός. Η ετεροδοξία των διαδίκων δε φαίνε-
ται να αποτελεί τροχοπέδη για την εκδίκαση των υποθέσεων και δεν επηρεάζει 
την κρίση της Δημογεροντίας. Στην υπόθεση επίσης του Θεόδωρου Μπόνιου, νε-
ωκόρου της Βουλγαρικής Εκκλησίας Κυρισχανέ, η επαγγελματική του ιδιότητα 
δεν κρίνεται αρνητικά από τη Δημογεροντία. Τουναντίον, την επικαλείται για να 
στηρίξει τα επιχειρήματά του «ὑπηρετήσας ἐπί πολλά ἔτη ὡς κανδηλάπτης, εἰς 
διαφόρους ἐκκλησίας τιμίως ἀπό τοῦ 1891».35 

Το Δικαστήριο δεν είχε πάντα σαφή εικόνα για τη θρησκευτική ταυτότητα των 
διαδίκων. Π.χ. στην υπόθεση της Ραλλιώς Ζωΐτσου οι δύο σύζυγοι ομολογούν ότι 
ο γάμος τους έγινε σε σχισματική εκκλησία, ενώ ακολουθεί η συλλογή μαρτυρι-
ών της τοπικής κοινωνίας. Επίσης, υπάρχουν υποθέσεις, όπου οι διάδικοι παρά 
το γεγονός της ετεροδοξίας τους δεν έχουν κανένα ενδοιασμό να καταφύγουν 
σε Πατριαρχική Μητρόπολη. Π.χ. η Ραλλιώ Ζωΐτσου, η Μαριγώ Αποστόλου και η 
Ευγενία Δημητρίου κατέθεσαν αίτηση διάζευξης λόγω κακοποίησης ή εγκατά-
λειψης, αν και ο γάμος τους τελέστηκε από σχισματικό ιερέα.

Η γονεϊκή αντίδραση στις πλείστες των περιπτώσεων, που αφορούν γάμους με 
σχισματικούς είναι αρνητική, όπως στις υποθέσεις της Ελένη Δημητρίου που είναι 
αρνητικά διακείμενη στον γάμο της κόρης της Λαμπρινής Χρηστάκη36 με τον σχισμα-
τικό σύζυγό της. Η θρησκευτική διαφορά προβάλλεται ως λόγος για τη μη διαβίβα-
ση της πατρικής περιουσίας. Η Δημογεροντία λειτούργησε κατευναστικά πείθοντας 
την Ελένη να παραχωρήσει μέρος των κτημάτων που διαχειριζόταν στην κόρη της. 
Ανάλογες είναι οι περιπτώσεις της Μαριγώς Δημητρίου, που ο πατέρας της ήταν 
αντίθετος σε επικείμενο μεικτό γάμο, καθώς και της Αναστασίας Θεοδώρου,37 που 
εναντιώθηκε στη γνώμη των γονιών της και νυμφεύτηκε από σχισματικό ιερέα.

34 Το 1895 εξετάζεται η υπόθεση της Λαμπρινούδας Χατζηκωνσταντίνου, που στρέφεται δικαστικά 
κατά του γαμπρού της, που έχει συνάψει δεύτερο γάμο σε σχισματική εκκλησία χωρίς να μεριμνήσει 
για τα τρία ανήλικα τέκνα του από τον πρώτο του γάμο. Η Δημογεροντία αποφασίζει να επιστρέψει 
την προίκα και μέρος ακινήτου τους να αποδοθεί στα τέκνα του. Βλ. Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο 
Μακεδονίας, Ι. Μ. Αδριανούπολης [1856-1944]. Φ. #013 [1893-1902]. Πρακτικά συνεδριάσεων 
Δημογεροντίας. GRGSA-IAM_REL003.01.F000013, ό.π.
35 Η Αναστασία, σύζυγος του Θεοδώρου Μπόνιου, ενάγει τον σύζυγό της για εγκατάλειψη συζυγικής 
στέγης και σύναψη εξωσυζυγικής σχέσης με παλλακίδα. Το δικαστήριο επιβάλει εξάμηνη διάσταση. 
Βλ. Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Ι. Μ. Αδριανούπολης [1856-1944]. Φ. #013 [1893-1902]. 
Πρακτικά συνεδριάσεων Δημογεροντίας. GRGSA-IAM_REL003.01.F000013, ό.π.
36 Ό.π.
37 Βλ. Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Ι. Μ. Αδριανούπολης [1856-1944]. Φ. #040 [1895-1900]. 
Πρακτικά συνεδριάσεων Πνευματικού Δικαστηρίου. GRGSA-IAM_REL003.01.F000040, ό.π.
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Η επιλογή του σχισματικού ή πατριαρχικού ιερέα αποτελούσε ένα είδος άμε-
σης νομιμοποίησης της σχέσης, ακόμα και αν οι ενδιαφερόμενοι κατέφευγαν σε 
αθέμιτα μέσα σύμφωνα με την εκκλησιαστική νομοθεσία. Αλληλογραφία μεταξύ 
της Ι. Μ. Αδριανουπόλεως και του Βούλγαρου Πράκτορα στην Αδριανούπολη το 
1899, μαρτυρεί ότι ανήλικοι νεαροί ή στενοί συγγενείς βουλγαρικής καταγωγής 
κατέφευγαν στην Ι. Μ. Αδριανουπόλεως όπου δωροδοκούσαν ιερείς για να νυμ-
φευτούν. Ο Πράκτορας ζητούσε την καταδίκη τους και του θέματος επιλήφθηκε 
η Ιερά Σύνοδος.38 Δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μετέ-
βαλλαν τη θρησκευτική τους ταυτότητα κατά το δοκούν για να εξυπηρετήσουν 
ίδιον συμφέρον.39

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει ο γάμος της Γεωργίας Αλτιναλμάζη40 και του Κων-
σταντίνου Κερέκωφ, ηγέτη της Βουλγαρικής Κοινότητας Αδριανουπόλεως που 
προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Κοινότητας. Η Δημογεροντία συνεδρίασε 
εκτάκτως αποστέλλοντας ειδοποίηση στο Πατριαρχείο, εκφράζοντας τη δυσα-
ρέσκειά της για το γεγονός ότι νυμφεύτηκαν από σχισματικό ιερέα.41 Η ηγετική 
ομάδα των βουλγαρόφωνων αποστασιοποιείται από την «ελληνοποίηση», που 
επεδίωκε τις προηγούμενες δεκαετίες με τις επιγαμίες και επιδιώκει την υπε-
ρίσχυση του δικού της θρησκευτικού πολιτισμού και μέσου αυτού την δική της 
εθνική ταυτότητα επιλέγοντας τον γάμο σε σχισματική εκκλησία.42 Μαρτυρείται 
η ύπαρξη Βουλγαρικής Κοινότητας43 εντός της Αδριανούπολης. Ως εκ τούτου, 

38 Βλ. Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Ι. Μ. Αδριανούπολης [1856-1944]. Φ. #002 [1892-1907]. 
Κατάλογος παθόντων υπό του βουλγαρικού κομιτάτου. Ερωτηματολόγιο σχετικά με απογραφές 
προσωπικού κτλ. GRGSA-IAM_REL003.01.F000002, ό.π.
39 Με δεύτερο έγγραφο του 1899 εκφράζεται ανησυχία στη Μητρόπολη για την παραβίαση των 
Συνοδικών και Πατριαρχικών Εγκυκλίων. Προερχόμενοι από άλλες επαρχίες απέκρυπταν τα στοι-
χεία τους και πραγματοποιούσαν παράνομους γάμους με αποτέλεσμα να παρατηρούνται φαινόμενα 
διγαμίας και αιμομιξίας. Τα προληπτικά μέτρα που πάρθηκαν ήταν η προσκόμιση δικαιολογητικών 
από τις οικείες εκκλησίες για όσους κατάγονταν από την ευρύτερη περιοχή και βεβαίωση των προ-
ξενικών αρχών για τους αλλοδαπούς, προκειμένου να εξακριβώνεται η οικογενειακή τους κατάστα-
ση. Βλ. Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Ι. Μ. Αδριανούπολης [1856-1944]. Φ. #002 [1892-1907]. 
Κατάλογος παθόντων υπό του βουλγαρικού κομιτάτου. Ερωτηματολόγιο σχετικά με απογραφές 
προσωπικού κτλ. GRGSA-IAM_REL003.01.F000002, ό.π.
40 Η Γεωργία ήταν γόνος της μεγαλοαστικής οικογένειας των Αλτιναλμαζαίων της Αδριανούπολης 
και του Αίνου, μέλη της οποίας διατέλεσαν δημογέροντες και πρόεδροι του Φιλολογικού Συλλό-
γου Αδριανουπόλεως. Βλ. Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Ι. Μ. Αδριανούπολης [1856-1944]. Φ. 
#012 [1889-1892]. Πρακτικά συνεδριάσεων Πνευματικού Δικαστηρίου. GRGSA-IAM_REL003.01.
F000012, ό.π.
41 Βλ. Ev. Davidova, “‘Graecomans’ into Bulgarians...”, ό.π., σ. 13.
42 Βλ. Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Ι. Μ. Αδριανούπολης [1856-1944]. Φ. #012 [1889-1892]. 
Πρακτικά συνεδριάσεων Πνευματικού Δικαστηρίου. GRGSA-IAM_REL003.01.F000012, ό.π.
43 Κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα στη διοίκηση της Κοινότητας συμμετείχαν ελληνόφωνοι και 
βουλγαρόφωνοι Αδριανουπολίτες, με τους δεύτερους να κυριαρχούν στη συντεχνία των Τσελεμπή-
δων. Το 1854, επιδεινώθηκαν οι σχέσεις βουλγαρόφωνων και ελληνόφωνων, αναφορικά με τη γλώσ-
σα που θα διεξαγόταν η θεία λειτουργία, κατόπιν εισήγησης του Ρώσου Πρόξενου. Το Πατριαρχείο 
έκανε αποδεκτά τα αιτήματα των Βουλγάρων προκαλώντας τις αντιδράσεις των ελληνοφώνων. Η 
ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας (1870) συνέβαλε στην αυτονόμηση των βουλγαρόφωνων από την 
Κοινότητα των Ρωμαίων, χωρίς όμως η «βουλγαρική κοινότητα» να λάβει θεσμική υπόσταση. Βλ. 
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ο γάμος με σχισματικό για την Εκκλησία ήταν απαγορευμένος, αποκτούσε βα-
ρύνουσα σημασία όταν διαπράττονταν από εξέχοντα πρόσωπα. Η σημειολογία 
ενός τέτοιου γεγονότος θα είχε αναμφίβολο αντίκτυπο στον γενικότερο πληθυ-
σμό, δεδομένης της κυριαρχίας της Βουλγαρικής Εξαρχίας στο Βιλαέτι της Αδρι-
ανούπολης.44 Η αντίδραση της Κοινότητος έρχεται σε αντίθεση με τη Νομολογία, 
κατά την οποία η Εκκλησία δεν επέτρεπε μεικτούς γάμους, αλλά καταφεύγει στη 
συγχώρεση για να αποφεύγονται οι δυσάρεστες συνέπειες.45

Ως προς τις σχέσεις με το μουσουλμανικό στοιχείο δεν προκύπτουν επιγαμί-
ες με ορθοδόξους και οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων περιο-
ρίζονται στα πλαίσια της μοιχείας. Στην υπόθεση του Αθ. Γεωργίου, το Πνευμα-
τικό Δικαστήριο του αναθέτει την ανατροφή των παιδιών λόγω της μοιχείας που 
διέπραξε η σύζυγός του με Οθωμανό αν και κατέβαλε προσπάθειες να συμβιβά-
σει το ζευγάρι. Η Ελισάβετ Ηλία κατηγορείται για εξωσυζυγική σχέση με Οθω-
μανό και εκδίδεται διαζύγιο.46 Η αίτηση βάφτισης του νόθου παιδιού τής Μαργι-
ώρας Παναγιώτου που απέκτησε με τον Ιβραχήμ Εφέντη, εκδικάστηκε από τον 
Μουλά και αποτελεί ενδεικτική περίπτωση του «δικαιικού πλουραλισμού».47 Στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία συνυπήρχαν δικαστήρια για τους μη μουσουλμάνους 
όσο και τα μουσουλμανικά ιεροδικεία. 

Η Μητρόπολη επίσης επιδιώκει να εξασφαλίσει τη συνέχεια της ελληνορθό-
δοξης παιδείας και κουλτούρας διαμέσου των εκπαιδευτικών και θρησκευτικών 
δράσεών της. Ομοίως πράττει και στην ιδιωτική ζωή, όταν έχει το περιθώριο να 
παρέμβει. Η Στάνκο Στουγιάνου από τις Σαράντα Εκκλησιές, κατηγορείται από 
τον σύζυγό της για σύναψη εξωσυζυγικής σχέσης με Οθωμανό. Πιστοποιείται 
όμως στο δικαστήριο ότι είχε συνάψει σχέση με Αρμένιο υποδηματοποιό. Κα-
τόπιν απόφασης της Δημογεροντίας ο γάμος διαλύθηκε λόγω μοιχείας. Εκείνη 
δεσμεύτηκε τα ανήλικα τέκνα της να μορφωθούν σύμφωνα με τις ορθόδοξες 
αρχές και σε ελληνικά σχολεία.48 

Ευαγ. Δ. Χολέβα, Εθνικές αντιπαραθέσεις στη Νότια Θράκη: κοινωνικές, οικονομικές και ιδεολογικές 
παράμετροι: η περίπτωση της Μητροπόλεως Αδριανουπόλεως, 1870-1912, Διδακτορική διατριβή, 
Αθήνα 2015: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 
σ. 108-109· Αθ. Καραθανάσης, Περί την Θράκην, Αθήνα, Θεσσαλονίκη 1996: Αφοί Κυριακίδη· Sv. 
Dontcheva, «Η αυτοδιοίκηση στην Αδριανούπολη: η πολιτεία των Ρωμαίων το πρώτο ήμισυ του 19ου 
αιώνα», στον τόμο Κ. Α. Δημάδης (επιμ.), Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του διαφωτισμού 
και στον εικοστό αιώνα: πρακτικά του Γ ΄Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βουκουρέ-
στι 2-4 Ιουνίου 2006, Αθήνα 2007: Ελληνικά Γράμματα, σ. 169-177.
44 Βλ. Μ. Τσικαλουδάκη, «Η Θράκη 1871-1909: Η εποχή των ανταγωνιστικών εθνικισμών», στον 
τόμο Β. Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του νέου ελληνισμού. 1770-2000, Αθήνα 2003: Ελληνικά 
Γράμματα, σ. 55. 
45 Βλ. Μ. Γ. Θεοτοκάς, Νομολογία του Οικουμενικού Πατριαρχείου..., ό.π., σ. 358.
46 Βλ. Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Ι. Μ. Αδριανούπολης [1856-1944]. Φ. #040 [1895-1900]. 
Πρακτικά συνεδριάσεων Πνευματικού Δικαστηρίου. GRGSA-IAM_REL003.01.F000040, ό.π.
47 Βλ. Φ. Π. Κοτζαγεώργης, «Δικαιϊκός Πλουραλισμός (Legal pluralism): Οι χριστιανοί στα οθωμανικά 
και εκκλησιαστικά δικαστήρια πριν το Τανζιμάτ», Βαλκανικά Σύμμεικτα 17 (2017), σ. 8-28.
48 Βλ. Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Ι. Μ. Αδριανούπολης [1856-1944]. Φ. #013 [1893-1902]. 
Πρακτικά συνεδριάσεων Δημογεροντίας. GRGSA-IAM_REL003.01.F000013, ό.π. 
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Αξιοσημείωτο είναι ότι οι μεικτοί γάμοι με Αρμένιους απαγορεύονταν. Αναγνω-
ρίζονταν μόνο μετά από αρχιερατική άδεια σε περίπτωση που η σύζυγος ήταν 
Αρμένια.49 Στην περίπτωση του Νικ. Αφεντούλη που κατηγορείται για κακοποιη-
τική συμπεριφορά, υπάρχουν και από τους δύο συζύγους κατηγορίες για εξωσυ-
ζυγικές σχέσεις με Οθωμανούς. Η σύζυγος επίσης τον κατηγορεί ότι ασπάστηκε 
το προτεσταντικό δόγμα και δεν επιτρέπει στην ίδια και τα ανήλικα τέκνα τους 
να ασκούν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, κατηγορία την οποία αρ-
νείται ο εναγόμενος. Η Δημογεροντία κατέβαλε προσπάθειες για συμφιλίωση.50 

Επίσης, για προσχώρηση στο προτεσταντικό δόγμα και για εγκατάλειψη κα-
τηγορεί η Ευγενία Εμμανουήλ τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Ευστρατίου. Η Δη-
μογεροντία αναγνώρισε τα επιχειρήματα της εναγόμενης για τις θρησκευτικές 
διαφωνίες και εξέδωσε το διαζύγιο. Η αλλαγή θρησκεύματος ενός εκ των δύο 
ορθοδόξων συζύγων αποτελούσε αιτία διαζυγίου. Ο συγκεκριμένος λόγος δια-
ζυγίου δεν αναφέρεται ρητά στον νόμο ωστόσο γίνεται αποδεκτός σύμφωνα με 
το περί διαλύσεως μνηστείας νόμου (Αρμ. Δ, β΄. 8) και με το κανονικό δίκαιο (Απ. 
Παύλου Α΄, Προς Κορινθίους). Τέλος, το 1898 εκδόθηκε άδεια για τον γάμο του 
ορθόδοξου Νικ. Μαυρίδου και της μνηστής του δυτικού δόγματος, με την προ-
ϋπόθεση να νυμφευτούν με το τυπικό της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
Οι όποιες διαφορές θα επιλύονταν από το Εκκλησιαστικό Δικαστήριο της Μη-
τρόπολης και τα τέκνα τους θα βαφτίζονταν σύμφωνα με το ορθόδοξο δόγμα. 
Για την απόφαση αυτή η Μητρόπολη βασίστηκε σε Συνοδική και Πατριαρχική 
Εγκύκλιο του 1893.51 

Οι Ρομά52 εμφανίζονται κατανεμημένοι σε διάφορες εθνοθρησκευτικές κοι-
νότητες. Στις υποθέσεις που μελετήθηκαν συναντάται μια περίπτωση «Αθίγγα-
νου σχισματικού». Η μνηστή του Ελένη Καποδίνου από το Πουτσούκ-Τεπέ Κυγι-
κίου τον απορρίπτει λόγω της καταγωγής του και της θρησκευτικής του ταυτότη-
τας. Ανάλογη είναι η περίπτωση της Μαριγώς Βασιλείου Συμπόγλου (1893), που 
δε δέχεται τον μνηστήρα της λόγω της αθιγγανικής του καταγωγής, παρά την 
υπόσχεση που δίνει αρχικά στον τοπικό ιερέα.53

49 Βλ. Μ. Γ. Θεοτοκάς, Νομολογία του Οικουμενικού Πατριαρχείου..., ό.π., σ. 361-362.
50 Βλ. Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Ι. Μ. Αδριανούπολης [1856-1944]. Φ. #013 [1893-1902]. 
Πρακτικά συνεδριάσεων Δημογεροντίας. GRGSA-IAM_REL003.01.F000013, ό.π.
51 Βλ. Μ. Γ. Θεοτοκάς, Νομολογία του Οικουμενικού Πατριαρχείου..., ό.π., σ. 355· Γ.Α.Κ. Ιστορικό 
Αρχείο Μακεδονίας, Ι. Μ. Αδριανούπολης [1856-1944]. Φ. #002 [1892-1907]. Κατάλογος παθόντων 
υπό του βουλγαρικού κομιτάτου. Ερωτηματολόγιο σχετικά με απογραφές προσωπικού κτλ. 
GRGSA-IAM_REL003.01.F000002, ό.π.
52 Στο Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού & Γλωσσικού Θησαυρού οι Ρομά κατονομάζονται ως 
Ρωμιόγυφτοι. Ως προς τις θρησκευτικές συνήθειές τους χαρακτηριστικά αναφέρεται «θυμούνται την 
θρησκεία στις μεγάλες γιορτές της Χριστιανοσύνης και όταν πρόκειται να βαφτίσουν τα μωρά τους, 
στα στεφανώματα και στις κηδείες. Για τους άλλους τύπους θρησκείας καρφί δεν τους καίγεται». 
53 Βλ. Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Ι. Μ. Αδριανούπολης [1856-1944]. Φ. #013 [1893-1902]. 
Πρακτικά συνεδριάσεων Δημογεροντίας. GRGSA-IAM_REL003.01.F000013, ό.π.
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Γράφημα 2 

Αίτηση για
Διάζευξη

Απόδοση 
Διατροφής

Αίτηση 
Επιστροφής 

Συζύγου

Άδεια Γάμου Διάλυση
Μνηστείας

Άντρες Γυναίκες
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Ιδία πηγή

Οι υποθέσεις της Βασιλικής Καριοφύλλου54 (1889) και του Γεωργίου Πά-
γκου55 (1894) αφορούν λύση του γάμου και τρίμηνο τοπικό χωρισμό, εξαιτίας 
εγκατάλειψης και απειλής της ζωής της πρώτης και αίτησης επιστροφής της συ-
ζύγου του δεύτερου. Οι αθίγγανοι συνυπήρχαν ειρηνικά με τους Βούλγαρους, με 
τους οποίους συνδέονταν με δεσμούς συγγένειας, γιατί μέχρι πρόσφατα υπάρ-
χουν επιγαμίες μεταξύ τους που συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα ακόμα και στη 
σύγχρονη εποχή σε μερικά χωριά.56 

Σύμφωνα με το γράφημα 2 που παρουσιάζει τις υποθέσεις που εκδικάστη-
καν ανά φύλο αιτούντα οι γυναίκες μονοπωλούν τις αιτήσεις διάλυσης μνηστείας 
και τις αιτήσεις απόδοσης διατροφής γεγονός που επιβεβαιώνει την υποδεέ-
στερη θέση των γυναικών της εποχής εκείνης που δεν ήταν κοινωνικοοικονο-
μικά χειραφετημένες και ενώ ο κοινωνικός ρόλος του συζύγου περιλάμβανε την 
οικονομική συντήρηση της συζύγου.57 Η έμφυλη ταυτότητα λειτουργούσε ως 
κοινωνική κατασκευή που την περιόριζε στον ιδιωτικό χώρο. Αν και οι γυναίκες 
μετά το 1860, κυρίως μέσω της εκπαίδευσης, απέκτησαν έναν σημαίνοντα ρόλο 
στη διαμόρφωση της ελληνορθόδοξης εθνικής συνείδησης, προβάλλοντας πα-

54 Βλ. Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Ι. Μ. Αδριανούπολης [1856-1944]. Φ. #012 [1889-1892]. 
Πρακτικά συνεδριάσεων Πνευματικού Δικαστηρίου. GRGSA-IAM_REL003.01.F000012, ό.π.
55 Βλ. Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Ι. Μ. Αδριανούπολης [1856-1944]. Φ. #040 [1895-1900]. 
Πρακτικά συνεδριάσεων Πνευματικού Δικαστηρίου. GRGSA-IAM_REL003.01.F000040, ό.π.
56 Βλ. P. Konortas, “Nationalisms versus Millets...”, ό.π., σ. 177.
57 Βλ. S. Iliadou-Tachou – A. Orfanou, “Negotiating boundaries...”, ό.π, σ. 519· V. Gialamas, S. 
Iliadou-Tachou, A. Orfanou “Negotiating Boundaries between Gender and Social Identities in the 
Principality of Samos: The Case of Divorces (1902-1911)”, European Journal of Social Sciences 
Education and Research 3(4), (2016), σ. 95. 
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ράλληλα την κοινωνική τους διάσταση ως μητέρες και σύζυγοι, παρέμεναν στην 
πλειοψηφία τους αποκλεισμένες από τον δημόσιο χώρο.58 

Συμπεράσματα
Η παρούσα έρευνα σκιαγραφώντας οικογενειακές σχέσεις των μελών της 

Ορθόδοξης Κοινότητας Αδριανούπολης (1895-1900) με μέλη άλλων μιλλέτ, 
μέσα από δικαστικές υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, την εποχή εντατικο-
ποίησης της ανάδυσης των βαλκανικών εθνικών κινημάτων, προσδιορίζει την 
Ορθόδοξη Κοινότητα Αδριανούπολης ως παράγοντα διαφύλαξης του θεσμού 
της οικογένειας, όπως ορίζεται στην πρώτη συνεδρίαση του Πνευματικού Δικα-
στηρίου.59 Στο πλαίσιο αυτό οι εθνοθρησκευτικές διαφορές των μιλλέτ εμφανί-
ζονται στις υποθέσεις οικογενειακού δικαίου να αποτελούν άλλοτε πραγματική 
πηγή προστριβών και άλλοτε προσχηματική. 

Οι μεικτοί γάμοι ήταν δημογραφικό φαινόμενο συχνό ακόμα και πριν από 
τους Βαλκανικούς Πολέμους, ερχόμενοι σε αντιδιαστολή με τους ανταγωνισμούς 
σε πολιτικό, εκπαιδευτικό και θρησκευτικό επίπεδο των μιλλέτ. Στην ιδιωτική 
ζωή, η αντιπαράθεση παρουσιάζεται αμβλυμένη, ενώ διαφαίνεται η δυσκολία 
διείσδυσης των εθνικιστικών ιδεών στις ευρείες πληθυσμιακές μάζες.60 Εξαίρε-
ση αποτελεί ο αφορισμός της Αναστασίας Αλτιναλμάζη, μητέρας της Γεωργίας, 
λόγω του γάμου της κόρης της με τον Κωνσταντίνο Κερέκοφ, ηγέτη της εξαρχι-
κής κοινότητας Αδριανουπόλεως και στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού της 
Βουλγαρίας Σταμπούλοφ.61 Ο υπολοχαγός Στυλιανός Γονατάς περιγράφει τις 
σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μιλλέτ στη Θράκη και εκτιμά ότι οι επι-
γαμίες αποτελούσαν εμπόδιο στα σχέδια των εθνικιστικών κύκλων: «Επίσης από 
τα κυριώτερα μελήματά μας υπήρξε και η παρεμπόδισις γάμων μεταξύ βουλγά-
ρων και ομογενών».62

58 Βλ. Κ. Δαλακούρα – Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Η εκπαίδευση των γυναικών – Οι γυναίκες στην 
εκπαίδευση: Κοινωνικοί, ιδεολογικοί, εκπαιδευτικοί μετασχηματισμοί και η γυναικεία παρέμβαση 
(18ος-20ός αι.), Αθήνα 2015: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στον 
διαδιαδικτυακό τόπο: http://hdl.handle.net/11419/2585 (τελευταία πρόσβαση 9/10/2019).
59 Βλ. σχετικά υποσημ. 25 του παρόντος.
60 Βλ. P. Konortas, “Nationalisms versus Millets...”, ό.π., σ. 161-180.
61 Βλ. Ευαγ. Δ. Χολέβα, Εθνικές αντιπαραθέσεις στη Νότια Θράκη..., ό.π., σ. 153.
62 Βλ. Ι.Α.Υ.Ε., υποφ. 4 (1909) Προξενικά. Ολίγα τινά αφορώντα την περιφέρειαν Ξάνθης. Με την 
σήμανση Ιανουάριος 1909 ΠΑΝ.ΟΡΓ.



To Κόμμα Τουρκοελληνικής Αδελφοσύνης και  
οι γιατροί της Αδριανούπολης

Θεόδωρος Κυρκούδης
Βιβλιοθηκονόμος Μsc, Υποψήφιος Διδάκτωρ 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Α B S T R A C T 
On September 16th of 1908, the Greek and Muslim elites of Edirne founded 
the Turkish-Greek Brotherhood party aiming the cooperation and the es-
tablishment of good relations between the two neighborhood communi-
ties that together concluded the nine-tenths of the total population of the 
area, according to statistics of that time.

The founding of the political party is part of the vision of the Greek-Otto-
man cooperation through which Hellenism would prevail, in the face of the 
threat of pan-Slavism. The pioneers and visionaries of the party were three 
Greek doctors. More details about this unknown aspect of local history are 
cited in the announcement.

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου του 1908, έλληνες και οθωμανοί πρόκριτοι της 
Αδριανούπολης συγκεντρώθηκαν στον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Αδριανου-
πόλεως και ίδρυσαν το Κόμμα της Τουρκοελληνικής Αδελφοσύνης με στόχο τη 
συνεργασία και τη δημιουργία καλών σχέσεων μεταξύ των δύο σύνοικων κοινο-
τήτων που αποτελούσαν τα εννέα δέκατα του συνολικού πληθυσμού της Αδρια-
νούπολης (Τurk-Yunan Kardesligi Partisi).1

Κόμμα της Τουρκοελληνικής Αδελφοσύνης –  
Οι συμμετέχοντες

Σύμφωνα με μαρτυρία του Νεΐρ Βέη, πρώην βουλευτή Θράκης της τουρκικής 
βουλής, αντικεμαλιστή και φυγάδα στην Ελλάδα, πρωτεργάτες αυτής της κίνη-
σης με έδρα τον Ελληνικό Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Αδριανουπόλεως ήταν οι:
—Πρόεδρος: Μουσταφά Μπέης (Neyyir) Συνταγματάρχης, Πρώην δήμαρχος 
Αδριανούπολης και Διευθυντής της Πολεμικής Σχολής (τότε οι στρατιωτικοί πο-
λιτεύονταν ελεύθερα στην Τουρκία).
—Αντιπρόεδρος: Περικλής Κουρτίδης, ιατρός παθολόγος, οδός Πολωνικής Σχο-
λής, αδελφός τού επίσης ιατρού βουλευτή και γερουσιαστή Έβρου της Βουλής 

1 Νεΐρ Βέης, Ανατολική Θράκη: το παρελθόν το παρόν και το μέλλον αυτής, Αθήναι 1927: Τύποις 
Σφενδόνης, σ. 82-92 και διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο:  https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/7/8/9/
metadata-446-0000017.tkl (τελευταία πρόσβαση 17/08/2020).
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Αριστερά, το εξώφυλλο του βιβλίου του Νεΐρ Βέη από το οποίο και αντλήθηκαν σημαντικές 
 πληροφορίες για το Κόμμα της Τουρκοελληνικής Αδελφότητας2 και δεξιά, απόσπασμα  
από τον Οδηγό του Αζναβούρ, με καταχωρημένα τα ονόματα των γιατρών Κουρτίδη και  

Τζιρί[τ]η που συμμετείχαν στο Κόμμα3

Το κτήριο του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπόλεως, όπου στεγάστηκαν   
τα γραφεία του Κόμματος

2 Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/7/8/9/metadata-446-0000017.tkl 
(τελευταία πρόσβαση  17/8/2020).
3 Fr. Αznavour, Livre d’ addresses Medico-Pharmaceutique des principals villes de la Turquie, Constan-
tinople 1911, σ. 154.
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Η κατοικία του γιατρού Τσιβιδή, που συμμετείχε ως μέλος στο Κόμμα της Τουρκοελληνικής 
Αδελφοσύνης,  απέναντι από τον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Αδριανουπόλεως (ΦΣΑ), στη συνοικία 

Καλέ Ιτσί (Μέσα Κάστρο), η οποία έχει πολλά κοινά αρχιτεκτονικά στοιχεία με τον ΦΣΑ

των Ελλήνων, Κωνσταντίνου Κουρτίδη.4

—Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Τζηρίτης, ιατρός, Διευθυντής του Ισραηλιτι-
κού Νοσοκομείου 20 κλινών το 1909.
—Μέλη: Χρήστος Τσιβιδής, ιατρός | Χιλμή Μπέης (Hilmi Bey) |  Ντιλαβέρ (Cezzar 
Zade) Μπέης, πρώην δήμαρχος Αδριανούπολης, χρημάτισε δήμαρχος κατά τα 
έτη 1898-1903 και 1907-1910 και έχτισε το δημαρχείο που σώζεται μέχρι σή-
μερα, το 1900 |  Κεμάλ Αζίζ Μπέης (Kemal Asiz Bey) | Ιωάννης Αργυρόπουλος.

Ο Περικλής Γ. Κουρτίδης, Αντιπρόεδρος. Καταγόταν από το Δογάνοβο του Κα-
βακλή. Πτυχιούχος του 1897 άσκησε την ιατρική αρχικά στις Καρυές του Καβακλή, 
αργότερα στην Αδριανούπολη και το 1925 ήταν ο πρώτος γιατρός που εγκαταστά-
θηκε στην Νέα Ορεστιάδα.5 Διετέλεσε δύο φορές πρόεδρος του Φιλεκπαιδευτικού 
Συλλόγου Αδριανουπόλεως τα έτη 1907 και 1922. Εκλέχτηκε βουλευτής Αδριανου-
πόλεως στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση 1/11/1920-29/9/1922 και αργότερα Έβρου στη Δ΄ 
Εθνοσυνέλευση, 16/1/1923-30/9/1925, ταυτόχρονα με τον αδελφό του Κωνσταντί-
νο Κουρτίδη, επίσης ιατρό. Ήταν και συλλογέας λαογραφικού υλικού το 1892, σύμ-
φωνα με το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. 

4 Γ. Ξ. Καλαντζής, Το ελληνικό κράτος και οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης 1903-1928, Αθήνα 
2016: Θεμέλιο, σ. 49-50.
5 Π. Μαυρίδης, Η νέα Ορεστιάδα στη ροή του χρόνου, Ορεστιάδα 2008: Ιστορικό και Λαογραφικό 
Μουσείο Νέας Ορεστιάδας.
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Δεξιά, ο ιατρός παθολόγος Περικλής Γ. Κουρτίδης, Αντιπρόεδρος του Κόμματος  Τουρκοελληνικής 
Αδελφοσύνης, και αριστερά, ο ιατρός Παναγιώτης Τζηρίτης, Γενικός Γραμματέας του Κόμματος

Συνελήφθη στην Αδριανούπολη από τον φιλοβασιλικό στρατηγό Αριστοτέλη 
Βλαχόπουλο τον Σεπτέμβρη του 1922, επειδή ζητούσε πρώτον, με τον βουλευτή 
Σαράντα Εκκλησιών, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, να στείλουν τηλεγράφημα στον 
βασιλιά να αναθέσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Βενιζέλο, και δεύτερον, 
ακρόαση από τον βασιλιά. Ο στρατηγός μόλις το άκουσε διέταξε την κράτησή τους. 
Λίγες μέρες αργότερα δημοσιεύεται ίδιο τηλεγράφημα του Θρακικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης «Αλληλοβοήθεια» με πρόεδρο τον Παναγιώτη Τζηρίτη. Ο αδελφός 
του Κωνσταντίνος Κουρτίδης, επίσης ιατρός, διετέλεσε βουλευτής, γερουσιαστής 
και πρόεδρος της αυτόνομης περιοχής Σουφλίου κατά την Αυτονομία της Δυτικής 
Θράκης και Γενικός Διοικητής Θράκης. Είχαν 4 χρόνια διαφορά ηλικίας. Οι συγγενείς 
τους εγκαταστάθηκαν στα χωριά Ξυλαγανή και Κρωβύλη του Νομού Ροδόπης.

Παναγιώτης Στεφάνου Τζηρίτης, ιατρός πτυχιούχος του Πανεπιστημίου 
του Μονπελιέ της Γαλλίας το 1904, «ηξιώθη του διδακτορικού διπλώματος μετά 
του επίζηλου βαθμού Άριστα, της εμβριθούς εναισίμου περί υδροκήλης διατρι-
βής του».6 Διευθυντής του Ισραηλιτικού Νοσοκομείου, 20 κλινών της Αδριανού-
πολης κατά το 1909 και το 1911, σύμφωνα με τον Εμπορικό Οδηγό των αδερφών 
Αζναβούρ. Ο Νεΐρ Βέης, πρώην βουλευτής Θράκης τον αναφέρει λανθασμένα 
ως Τσηρίδη. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος, γεννημένος το 1876. 

6 Εφ. Ταχυδρόμος Κωνσταντινουπόλεως, φ. 1687 (17/02/1904), σ. 3.
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Το ιατρείο του Περικλή Κουρτίδη στην Ορεστιάδα

Στην κάρτα εικονίζεται το Γαλλικό Νοσοκομείο της Αδριανούπολης το 1913. Δυστυχώς 
δεν κατέστη δυνατό να εντοπίσουμε φωτογραφία του Ισραηλιτικού Νοσοκομείου της πόλης 

όπου εργάστηκε ως Διευθυντής ο Παναγιώτης Τζηρίτης
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Σύμφωνα με τον δικηγόρο Πέτρο Αξιώτη, «ήταν από τους θερμούς πατριώ-
τες που είχαν αφιερώσει την ψυχή και τη σκέψη στην επιστήμη και στην εξυπη-
ρέτηση της πατρίδας». Το 1897 παρατάει τις σπουδές του στην Εμπορική Σχολή 
της Χάλκης και κατατάσσεται εθελοντής στην Ελλάδα. Ζούσε με την ελπίδα να 
δει την Ελλάδα μεγάλη. Την είδε και την χάρηκε αλλά στο πέσιμό της μελαγχό-
λησε, έκλαψε και υπέφερε. Ως πρόεδρος του Θρακικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 
εργάστηκε σκληρά για τα ζητήματα των προσφύγων. Πέθανε στη Θεσσαλονίκη 
το 1944. Μνημειώδης ήταν η αντιπαράθεσή του για πολλά χρόνια με τον πρόε-
δρο του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπόλεως, Δημήτριο Μελανίδη που 
κρατούσε από την εποχή της Αδριανούπολης.7

Στην έρευνα συναντάμε και άλλη μία απόφοιτο της Ιατρικής Σχολής των Αθη-
νών του 1913, από την Αδριανούπολη, την Αλεξάνδρα Τζηρίτη, πρόκειται για την 
κόρη του και τον Γεώργιο Τζηρίδη, Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλο-
νίκης το 1939 που υπογράφει τη νεκρολογία ενός Φιλιππουπολίτη ιατρού, του 
Γεώργιου Ανδρόνικου.

Η πορεία της Τουρκοελληνικής Λέσχης
Γύρω στα τέλη Σεπτεμβρίου 1908, η Τουρκοελληνική Λέσχη υπέβαλε τη σχετική 

δήλωση στην κυβέρνηση και κατόπιν των νομίμων διατυπώσεων άνοιξε τας θύρας 
της εις το κοινόν, και εντός ολίγου απέκτησε χιλιάδας μελών. Αυτή η αθορύβως συ-
μπηχθείσα οργάνωσις ειλικρινούς πατριωτικής αδελφοσύνης εγένετο δεκτή ευμε-
νέστατα εν τω περιβάλλοντι. Οι προύχοντες εδήλουν φιλίαν προς την λέσχην είτε 
αυτοπροσώπως είτε στέλλοντες επιστολάς.8 H απολυταρχική στάση της «Ενώσεως 
και Προόδου» συντελούσε στην αύξηση της συμπάθειας προς το κόμμα της Τουρ-
κοελληνικής Αδελφοσύνης. Η ίδρυση του οποίου ανακοινώθηκε ταυτόχρονα προς 
την Μητρόπολη, τον μουφτή και την δημαρχία. Το Κόμμα είχε μεγάλη επιτυχία λόγω 
της μεγάλης αποδοχής που έχαιρε ο συνταγματάρχης Μουσταφά Μπέης, επειδή το 
40% των αξιωματικών υπήρξαν μαθητές του. Τότε η πολιτική δράση επιτρεπόταν 
και έτσι πολλοί εξ αυτών ενεγράφησαν μέλη της λέσχης.9

Κάποιο απόγευμα, τέλη Οκτωβρίου, προσήλθαν στην ελληνοτουρκική λέσχη 
οι Βέηδες Ισμέτ και Χαϊρί της Κεντρικής επιτροπής της «Ενώσεως και Προόδου» 
για να δουν τον πρόεδρο και τα μέλη του νέου Κόμματος. Επειδή ο πρόεδρος 
απουσίαζε στην Κωνσταντινούπολη μπόρεσαν να συναντηθούν με τον αντιπρό-
εδρο Περικλή Κουρτίδη ή τον γενικό γραμματέα Παναγιώτη Τζηρίτη. Τους είπαν 
ότι η οργάνωση στην οποία ανήκαν προκαλούσε δυσαρέσκεια στις άλλες εθνό-
τητες και τους επέστησαν την προσοχή. Ο Κουρτίδης αντέτεινε ότι οι Ισραηλίτες 

7 Π. Αξιώτης, Η Αδριανούπολις, Θεσσαλονίκη 1949: χ.ε., σ. 88-89.
8 Νεΐρ Βέης, Ανατολική Θράκη: το παρελθόν το παρόν και το μέλλον αυτής..., ό.π., σ. 83.
9 Θ. Κυρκούδης, «Ιατροί και Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Αδριανουπόλεως», Διάλεξη στον Φιλεκ-
παιδευτικό Σύλλογο, στην Ορεστιάδα (16/04/2018).
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Αριστερά, ο Ντιλαβέρ Μπέης, μέλος του Κόμματος της Τουρκοελληνικής Αδελφοσύνης  
και πρ. δήμαρχος Αδριανούπολης και δεξιά, το πόνημα του Oral Onur, Kuruluşundan (1867) 

Günümüze Kadar Edirne, Belediye Başkanları ve Yaptıkları İşler, από όπου αντλήθηκαν, 
μεταξύ άλλων, τα σχετικά με τον Ντιλαβέρ Μπέη στοιχεία

και οι Αρμένιοι τους συγχαίρουν για την πρωτοβουλία και το ίδιο θα έπρεπε να 
κάνουν κι εκείνοι αντί να τους επικρίνουν.

Λίγες μέρες μετά τη συνάντηση η εφημερίδα Σουράι Ουμμέτ (Εθνικόν Συμ-
βούλιον) εφιστούσε την προσοχή στον Νομάρχη Αδριανουπόλεως ότι στην ελ-
ληνοτουρκική λέσχη γινόταν δεκτοί ως μέλη και έλληνες υπήκοοι του Ελληνικού 
Κράτους, όπως ο φαρμακοποιός Κλέαρχος Σκαλλιέρης και ο ιατρός Ηρακλής 
Αργυριάδης. Στην πραγματικότητα οι κύριοι αυτοί δεν ήταν μέλη, αλλά απλά επι-
σκέπτονταν τη λέσχη ως φίλοι.

Η λέσχη πλέον ήταν καρφί στα μάτια της «Ενώσεως και Προόδου», όπως ανα-
φέρει ο Νεΐρ Βέης, και η οποία στα μέρη της Θράκης δεν είχε πολλά ερείσματα. 
Από τον Απρίλιο του 1909 επικράτησε τρομοκρατία σε όλη τη χώρα, όχι μόνο δεν 
επιτρεπόταν ίδρυση νέου κόμματος αλλά διαλύονταν και τα υπάρχοντα. Οι έχοντες 
επιρροή σε αντίθετες οργανώσεις απομακρύνονταν με διάφορους τρόπους. Κάπως 
έτσι ο Πρόεδρος του Κόμματος Τουρκοελληνικής Αδελφοσύνης, Μουσταφά Μπέ-
ης Συνταγματάρχης, μετατέθηκε στην Καππαδοκία και απομακρύνθηκε από την 
Αδριανούπολη, ενώ ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας μερικά χρόνια μετά 
βρέθηκαν πρόσφυγες στην Ορεστιάδα ο πρώτος, και στη Θεσσαλονίκη ο δεύτερος.
Ο Ντιλαβέρ Μπέης φαίνεται πως τη γλύτωσε φθηνά αν σκεφτούμε ότι ο ομό-
τιτλός του πρώην δήμαρχος Αδριανούπολης, Μουσταφά Μπέης Συνταγματάρ-
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χης, μετατέθηκε στην Καππαδοκία (Καραμανία) όπως αναφέρει ο Νεΐρ Βέης, 
πρώην βουλευτής Θράκης, και το Κόμμα διαλύθηκε το 1909, μερικούς μήνες 
μετά την ίδρυσή του.

Στη φωτογραφία που βρήκαμε από την ιστοσελίδα του Δήμου Αδριανούπο-
λης είναι ο πρώτος εκ των δημάρχων που εικονίζεται με γραβάτα και αυτό δεί-
χνει τον προοδευτισμό του, για την εποχή του.10

Συμπεράσματα
Η ίδρυση του κόμματος αποσκοπούσε στο να αυξηθεί η δυνατότητα συμ-

μετοχής των Ελλήνων υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα κέντρα 
λήψης των αποφάσεων και να ενσαρκώσει το όραμα της ελληνοοθωμανικής συ-
νεργασίας διά της οποίας θα επικρατούσε ο ελληνισμός, μπροστά στην απειλή 
του πανσλαβισμού και θα μπορούσαν οι Ρωμηοί να συμμετέχουν στα κέντρα λή-
ψης των αποφάσεων ισότιμα.11 (Kαραθεοδωρή Στέφανος, Δραγούμης Ίων, κ.ά.)

Οι πιστοί αυτής της θεωρίας δεν εξέλειπαν με σημαντικότερη την κίνηση του 
λοχαγού Aθανασίου Νικολαΐδη-Σουλιώτη στην Κωνσταντινούπολη το 192012 και 
του Δημήτρη Κιτσίκη ως τις μέρες μας. Ο τελευταίος μάλιστα διετέλεσε για πολ-
λά χρόνια σύμβουλος του προέδρου της Τουρκίας Τουργκούτ Οζάλ.13

Η κίνηση της δημιουργίας του κόμματος της Τουρκοελληνικής Αδελφοσύνης 
μας δείχνει την αγωνιώδη προσπάθεια του ελληνικού στοιχείου και των γιατρών 
της Αδριανούπολης να επιβιώσουν στο ασταθές περιβάλλον της μεταβαλλό-
μενης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αισθανόμενοι τον κίνδυνο εκβουλγαρισμού 
αποφασίζουν να συμπράξουν με τους Οθωμανούς με τους οποίους συνυπάρ-
χουν για αιώνες.

10 On. Oral, Kuruluşundan (1867) Günümüze Kadar Edirne, Belediye Başkanları ve Yaptıkları İşler, Edirne 
2011, σ. 8.
11 Γ. Ξ. Καλαντζής, Το ελληνικό κράτος και οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης…, ό.π., σ. 49-50.
12 Αθ. Νικολαΐδης-Σουλιώτης, Οργάνωσις Κωνσταντινουπόλεως, Αθήνα 1984: Δωδώνη.
13 Δ. Κιτσίκης, Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Αθήνα 2003: Εστία.
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A B S T R A C T
The granting of privileges to the Church and in particular to the Ecumenical 
Patriarch Gennadios II by Mehmet II dictated the respect of the Ottoman 
administration in matters of the Orthodox Christian faith. This was the rea-
son why the Ottomans were initially neutral on the issue of Islamization of 
the Pomaks. The Pomaks, native population of the area,descendants of 
the ancient Thracians, due to historical circumstances, were converted to 
Islam by the Turks. The Pomaksspeak a mixed dialect where the Slavo-Bul-
garian idiom prevails and both the Turkish and the Greek element make 
their presence felt. The risk of disruption of relations between the two eth-
nic groups had to be removed first, and for this reason the intervention of 
Gabriel, Metropolitanof Philippoupolis, was requested to help and he did 
show genuine interest despite the unfortunate outcome of the case.

Εισαγωγή
Η στάση των Οθωμανών απέναντι στους χριστιανικούς πληθυσμούς δεν είχε 

πάντοτε ενιαία μορφή. Άλλοτε ήταν ανεκτική, λόγω της συνύπαρξης πολλών 
εθνοτήτων υπό την Oθωμανική εξουσία, και άλλοτε με εντάσεις, με βίαιους προ-
σηλυτισμούς υπέρ του Ισλάμ, κατεδάφιση εκκλησιών, υποχρεωτική στρατολόγηση 
ανήλικων παιδιών (γενίτσαροι) και δυσβάσταχτη φορολογία. Από τον ύστερο 11ο 
αιώνα και τον απόηχο της σελτζουκικής προώθησης στον μικρασιατικό χώρο, στην 
ισλαμική πολιτική και πολιτισμική σφαίρα πέρασαν επίσης οι κεντρικές και ανατο-
λικές περιοχές της Μικράς Ασίας ενώ με τις οθωμανικές κατακτήσεις του 15ου αιώ-
να το Ισλάμ άρχισε να διαδίδεται και στη Βαλκανική.1 Η ερήμωση και η μείωση των 
πληθυσμών των βαλκανικών χωρών, και ιδιαίτερα των Ρωμηών που κατοικούσαν 
στον ευρύτερο ελληνικό και αλβανικό χώρο, έφτασε στην κορύφωσή της κατά τον 
15ο αιώνα.2 Ο εξισλαμισμός υπήρξε η μεγαλύτερη απειλή εναντίον του Ελληνισμού 
καθώς συνετέλεσε την εθνικοθρησκευτική αλλοίωση των υποδούλων. Αυτό συνέ-
βη επειδή ο «εξισλαμισμός σήμαινε την άρνηση της ιδιότητας του ορθοδόξου και 

1 Ε. Γκαρά – Γ. Τζεδόπουλος, Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην Oθωμανική αυτοκρατορία, Αθήνα 
2015: Κάλλιπος – Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, σ. 150. Βλ. http://hdl.handle.
net/11419/2882. 
2 Γ. Μεταλληνός – Δ. Μεταλληνός, Εθναρχία. Ο Ελληνισμός στην Oθωμανική Αυτοκρατορία, Αθήνα 
2015, σ. 61.
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του Έλληνα και προσχώρηση στο σώμα των κατακτητών».3 
Οι Οθωμανοί ύστερα από τις αλλεπάλληλες κατακτήσεις, τις επιμειξίες τους 

με Ελληνίδες και ύστερα από την προσέλευση ολόκληρων πληθυσμών της Μ. 
Ασίας και της Βαλκανικής, ιδίως των ελληνικών χωρών στο Ισλάμ, έχασαν τον 
ανθρωπολογικά αμιγώς μογγολικό τύπο της φυλής τους. Αυτή η διαπίστωση 
προκύπτει από το γεγονός ότι αν εξαιρέσουμε τους Τουρκομάγνους και τους 
Γιουρούκους,4 οι άλλες φυλές παρουσιάζουν ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά 
των κατοίκων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.5

Ο όρος Πομάκοι καταγράφεται για πρώτη φορά από τον γεωλόγο Ami Boué6 
σε περιοδεία του στα Βαλκάνια το 1839 και χρησιμοποιείται ευρύτερα στις οθω-
μανικές πηγές μετά το Ρωσοτουρκικό Πόλεμο του 1877-78. Οι Πομάκοι είναι 
απόγονοι αρχαίων Θρακικών φύλων που εισήλθαν στη Θράκη κατά τη διάρκεια 
των αιώνων, επηρεάστηκαν από διάφορα ιστορικά γεγονότα. Οι Πομάκοι δια-
βιούν σήμερα στην ίδια περιοχή, στην υπόλοιπη Δυτική Θράκη όπως και βόρεια 
της Ξάνθης (Εχίνος). Οι δύσβατοι ορεινοί όγκοι της περιοχής βοήθησαν σημαντι-
κά τους Πομάκους να παραμείνουν «μακριά από τις επιδρομές και λεηλασίες των 
Σκύθων, των Αβάρων και των Ούννων».7 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια μικρή συνεισφορά στην προσπάθεια πληρέ-
στερης διερεύνησης του χριστιανικού στοιχείου των βουλγαρόφωνων Πομάκων8 
και τις συνθήκες συνύπαρξης κατοίκων διαφορετικής εθνοθρησκευτικής προέ-
λευσης κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Ακαταπόνητη υπήρξε η προσπάθεια 
της Βουλγαρίας και της Τουρκίας να προσεταιριστούν τους Πομάκους επικαλού-
μενοι το γλωσσικό ιδίωμα και το θρήσκευμά τους, ώστε να τους χρησιμοποιήσουν 
ως βάση για την ανάπτυξη των εδαφικών τους βλέψεων στην περιοχή της Θρά-
κης.9 Στη δημοσίευση του Μ. Αποστολίδη στο Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού 
και Γλωσσικού Θησαυρού, με τίτλο: «Η ιερά της Φιλιππουπόλεως μητρόπολις 
και οι κώδικες αυτής», μελετήσαμε δύο κώδικες γνωστούς στη βιβλιογραφία ως 
κώδικες του Μητροπολίτη Φιλιππουπόλεως Κυρίλλου.10 Τα χειρόγραφα αυτά 

3 Γ. Μεταλληνός, Τουρκοκρατία. Οι Έλληνες στην Oθωμανική Αυτοκρατορία, Αθήνα 62005: Ακρί-
τας, σ. 77.
4 Οι Γιουρούκοι, οι λεγόμενοι Κόνιαροι είχαν μεταφερθεί από το Ικόνιο στη Μακεδονία μετά την 
κατάκτησή της, για να κρατούν σε υποταγή τους χριστιανούς, που κατοικούσαν στις πεδιάδες και 
στους λόφους υποχρεώνονταν να δίνουν κατά ορισμένες οικογένειες, ένα ορισμένο αριθμό ανδρών 
(Γιουρούκ-ασκερί) που διοικούνταν από τον Γιουρούκ Μπέη.
5 Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. Τουρκοκρατία (1453-1669), τ. Β΄, Αθήνα 42008: 
Εκδοτικός οίκος Αντ. Σταμούλη, σ. 295.
6 A. Boué, La Turquie d’ Europe, τ. I, Paris 1840: Kessinger Publishing LLC, σ. 24.
7 Β. Μιρμίρογλου, Οι Μπεκτάσηδες, Αθήνα 1940, σ. 137
8 Σύμφωνα με τους Βουλγάρους η προέλευση της λέξης Πομάκοι οφείλεται στο ρήμα pomagam 
(=βοηθώ). Έκτοτε ονομάστηκαν Πομάκοι από τη βουλγαρική λέξη pomagaci (=βοηθός). Βλ. σχετι-
κά Π. Παπαχριστοδούλου, «Οι Πομάκοι», Αρχείο Θρακικού Λαογραφικού  και  Γλωσσικού Θησαυρού 
23 (1958), σ. 21.
9 Μ. Βαρβούνης, Λαογραφικά των Πομάκων της Θράκης, Αθήνα 1996: Πορεία, σ. 38.
10 Βλ. σχετικά, Μ. Αποστολίδης, «Η ιερά της Φιλιππουπόλεως μητρόπολις και οι κώδικες αυτής», 
Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 4 (1937-1938), σ. 3-42· 5 (1938-
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σήμερα θεωρούνται χαμένα, το περιεχόμενό τους όμως διασώζεται σε μικρο-
ταινίες. Σκοπός της μελέτης μας ήταν να συμβάλουμε στην έρευνα της ύπαρξης 
του χριστιανικού στοιχείου των Πομάκων και να καταδείξουμε τον χαρακτήρα της 
δομής των αστικών μορφωμάτων στην Oθωμανική Αυτοκρατορία και τα μοντέλα 
συνύπαρξης κατοίκων διαφορετικής εθνοθρησκευτικής προέλευσης.

Οι Παυλικιανοί της Θράκης
Οι Οθωμανοί ήδη από τα χρόνια του Μεχμέτ Β΄ χρησιμοποίησαν εξισλαμι-

σμένους Παυλικιανούς ως χωροφύλακες-αγροφύλακες και εισπράκτορες της 
Θράκης ως το Δούναβη.11 Οι Παυλικιανοί ήταν αιρετική παραφυάδα12 και αποτε-
λούσαν «μία συγκρητιστική σύνθεση των λειψάνων, τα οποία επέζησαν στις ανα-
τολικές επαρχίες από τις αιρέσεις του Γνωστικισμού και του Μανιχαϊσμού. Ιδρυ-
τής της αίρεσης των Παυλικιανών υπήρξε ο Κωνσταντίνος ο εκ Μανανάλεως (Σι-
λουανός)».13 Η ονομασία Παυλικιανοί προέρχεται από τον απόστολο Παύλο, τον 
οποίο θεωρούσαν ως αρχηγό και διδάσκαλό τους και έτρεφαν απόλυτο σεβασμό 
προς το πρόσωπό του.14 Βάση της διδασκαλίας των Παυλικιανών ήταν η δυαρχία 
αγαθού και κακού Θεού και διέκριναν δημιουργό του αοράτου και δημιουργό του 
ορατού κόσμου. Ο δυαλισμός είχε τρία επακόλουθα, δοκητισμό, αντιουδαϊσμό 
και ασκητισμό. Οι Παυλικιανοί απέρριπταν, όπως όλοι οι γνωστικοί την Παλαιά 
Διαθήκη ενώ από την Καινή Διαθήκη απέρριπταν όσα βιβλία θεωρούνταν ιου-
δαΐζοντα.15 Αρνούνταν τη Θεία λατρεία, το ιερατείο, τα μυστήρια, τους ναούς, τα 
λείψανα των αγίων, τις ιεροτελεστίες. Η αίρεση των Παυλικιανών στην ανατολική 
Μ. Ασία φαίνεται ότι υπήρξε το υπόβαθρο για μια εχθρική στάση απέναντι στις 
εικόνες.16 Οι Παυλικιανοί χαρακτήριζαν τους εαυτούς τους «χριστιανούς», και 
εκείνους οι οποίοι δεν ανήκαν στην Εκκλησία τους ονόμαζαν απλώς ρωμαίους, 
για να δηλώσουν ότι δεν ανήκαν στο χώρο της θείας χάριτος και σωτηρίας.17

Ο αυτοκράτορας Ιωάννης Τσιμισκής (969-976) μετέφερε πολλούς Παυλικια-
νούς και Μασσαλιανούς από τη Μικρά Ασία στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης.18 

1939), σ. 1-86 και 6 (1939-1940), σ. 25-112. 
11 Π. Ροδάκης, Θράκη Θράκες και Θράκες Μουσουλμάνοι, Αθήνα 1999: Γόρδιος, σ. 189.
12 Βλ. περισσότερα, Ι. Ε. Αναστασίου, Οι Παυλικιανοί. Η ιστορία των και η διδασκαλία των από της 
εμφανίσεως μέχρι των νεωτέρων χρόνων, Αθήναι 1959: Εταιρεία Θρακικών Μελετών· Ν. Garsoian, 
The Paulician heresy. A Study of the Origin and Development of Paulicianism in Armenia and the 
Eastern Provinces of the Byzantine Empire, The Hague-Paris 1967: De Gruyter Mouton.
13 Β. Στεφανίδης, Εκκλησιαστική Ιστορία απ’ αρχής μέχρι σήμερον, Αθήναι 51990: Παπαδημητρίου, 
σ. 253.
14 Ό.π.
15 Ό.π.,  σ. 254.
16 Δ. Μόσχος, Συνοπτική Ιστορία της Χριστιανικής Εκκλησίας, τ. Α΄, Η πρώτη χιλιετία, Αθήνα 22010: 
Ακρίτας, σ. 210. 
17 Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία. Απ’ αρχής μέχρι την Εικονομαχία, τ. Α΄, Αθήνα 32002: Ιδιωτική 
Έκδοση, σ. 767-768.
18 Β. Στεφανίδης, Εκκλησιαστική Ιστορία..., ό.π., σ. 254.
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Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το κέντρο των Παυλικιανών να γίνει η Φιλιππούπολη 
με την κηρυκτική τους δράση να εκτείνεται και εκτός των γεωγραφικών ορίων 
της Θράκης. Οι Παυλικιανοί εκβουλγαρίστηκαν και απώλεσαν τη γλωσσική διά-
λεκτό τους μαθαίνοντας τη βουλγαρική, παρόλο που εμφανώς αποστρέφονταν 
τους Βούλγαρους.19 Από τους Παυλικιανούς προέκυψαν οι Βογόμιλοι.20 Το όνομα 
Βογόμιλοι «είναι βουλγαρικό και σημαίνει θεόφιλοι».21 Η αίρεση των Βογομίλων22 
εκδηλώθηκε στη Βουλγαρία τον 10ο αιώνα «αναβιώνοντας αρκετά στοιχεία των 
Παυλικιανών και των Ευχιτών της περιοχής».23 Η αιρετική ομάδα των Βογομί-
λων24 πρέσβευε μια δυαλιστική διδασκαλία σύμφωνα με την οποία ο ορατός και 
γήινος κόσμος είναι δημιούργημα της κακής θεότητας ενώ ο ουράνιος κόσμος 
αποτελεί δημιούργημα της καλής.25 Απέρριπταν τις εκκλησιαστικές ιεροτελε-
στίες, όπως και οι Παυλικιανοί.26 Οι Βογόμιλοι «δεν αποδέχονταν τρισυπόστατο 
Τριαδικό Θεό, αφού τα άλλα πρόσωπα αποτελούσαν απλά φανερώσεις της θεό-
τητας, που εκπορεύονται ως ακτίνες από τον Πατέρα. Φρονούσαν επίσης πως η 
χριστιανική Εκκλησία ήταν έργο του Σατανά, ενώ θεωρούσαν τους εαυτούς τους 
ως τέκνα του λυτρωτή Χριστού.27 Γι’ αυτό διακήρυτταν πως τα μέλη της Εκκλη-
σίας δεν είχαν καμία ελπίδα σωτηρίας».28 Σύμφωνα με τον Ευθύμιο Ζυγαβηνό, 
οι Βογόμιλοι «συμβούλευαν τους οπαδούς τους να ακολουθούν τις εντολές του 
Ευαγγελίου, να προσεύχονται, να νηστεύουν, να είναι πράοι, να αποβάλουν όλα 
τους τα ελαττώματα, να λένε πάντα την αλήθεια και να αγαπάει ο ένας τον άλλο-
ν».29 Από τη διδασκαλία των Βογομίλων τεκμαίρεται ότι όπως και οι Παυλικιανοί 
επιθυμούσαν η χριστιανική θρησκεία να είναι χωρίς μεσάζοντες (ανθρώπους ή 
πράγματα) και οι ίδιοι να ευρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με το Θεό δηλαδή να 
έχουν ένα ολότελα προσωπικό και πνευματικό χριστιανισμό.30 

19 Π. Παπαχριστοδούλου, «Οι Πομάκοι...», ό.π., σ. 16, σημ. 1.
20 Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία..., ό.π., σ. 768-769.
21 Β. Στεφανίδης, Εκκλησιαστική Ιστορία..., ό.π., σ. 421.
22 Βλ. περισσότερα, D. Anguelov, De Bogomilisme en Bulgarie, Παρίσι 1972: Privat· J. Ivanov, Βιβλία 
και μύθοι των Βογόμιλων, Αθήνα 2007: Εκδόσεις Κυβέλη· Ι. Καμίνης, Η ιστορία του Βογομιλισμού 
(10ος-13ος αι.). Η θεολογική και η κοινωνική διδασκαλία των Βογόμιλων στο Βυζάντιο και στην ευρύ-
τερη περιοχή της χερσονήσου του Αίμου, ΕΑΠ 2016.
23 Δ. Βαλαής, Εκκλησιαστική Ιστορία – Ζητήματα της β ΄ Χιλιετίας, Θεσσαλονίκη 2017: Μπαρμπου-
νάκη, σ. 164.
24 Δ. Μόσχος, Συνοπτική Ιστορία της Χριστιανικής Εκκλησίας. τ. Β ΄,  Από το Σχίσμα έως τους Νεό-
τερους Χρόνους, Αθήνα 2010: Ακρίτας, σ. 32.
25 Ε. Γκαρά – Γ. Τζεδόπουλος, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι..., ό.π., σ. 182.
26 Β. Στεφανίδης, Εκκλησιαστική Ιστορία..., ό.π., σ. 421.
27 Π. Ροδάκης, Θράκη..., ό.π., σ. 81.
28 Δ. Βαλαής, Εκκλησιαστική Ιστορία..., ό.π., σ. 165. 
29 Ε. Ζιγαβηνός, «Πανοπλία Δογματική», PG 130 στ. 20-1360, σ. 1289 κ.εξ.
30 Β. Στεφανίδης, Εκκλησιαστική Ιστορία..., ό.π., σ. 423.
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Οι Χριστιανοί Πομάκοι
Από την ίδρυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και έπειτα οι Πομάκοι ασπά-

στηκαν τον χριστιανισμό. Επομένως, υπήρξαν χριστιανοί για τουλάχιστον μια χι-
λιετία. Στο πέρασμα των αιώνων οι Πομάκοι συχνά βρέθηκαν ανάμεσα σε διαφο-
ρετικές γλώσσες, θρησκείες, πολιτικές επιλογές. Δέχθηκαν τις επιδράσεις των 
γειτονικών πολιτισμών, άλλοτε μέσα από μακροχρόνιες διαδικασίες και άλλοτε 
μέσα από έντονες πιέσεις.31 Σύμφωνα με την δημοσίευση του Απόστολου Δασκα-
λάκη στην εφημερίδα Έθνος: 

οι Πομάκοι αποκηρύσσουν με αγανάκτησιν ότι είναι βουλγαρικής κα-
ταγωγής. Προτάσσουν ιστορικά, γλωσσικά, γλωσσολογικά και ανθρω-
πολογικά επιχειρήματα προς απόδειξιν ότι είναι ιθαγενείς κάτοικοι της 
Θράκης, πριν φθάσουν έως εκεί Βούλγαροι και Τούρκοι. Επομένως δεν 
έχουν καμμίαν εθνικήν συγγένειαν ούτε με τους μεν, ούτε με τους δε, 
ενώ είναι συγγενέστατοι προς τους Έλληνας. Η διάλεκτός των έχει πολ-
λά θρακικά στοιχεία και κατά τα άλλα είναι μείγμα ελληνικής, τουρκικής 
και σλαυϊκής. Προ της βουλγαρικής κατακτήσεως της Αν. Ρωμυλίας, οι 
Πομάκοι, εκτός της γλώσσης των, ωμίλουν επί πλέον και την γλώσσαν 
της θρησκείας των, την ελληνικήν όλοι, ουδέ εις δε ωμιλεί βουλγαρικά.32 

Άλλωστε οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των Πομάκων φέρονται να εμπεριέχουν 
χριστιανικά στοιχεία τα οποία με συγκεκαλυμμένη κυρίως, μορφή γίνονταν αντι-
ληπτά στο τελετουργικό της λατρείας τους.33

Ο Μ. Αποστολίδης αναφέρει επίσης, ότι οι ελληνόφωνοι Πομάκοι ήταν Θρα-
κοέλληνες και ονομάζονταν «Γραβανίτηδες και Μαρήδες, οικούντες κυρίως επί 
των ταπεινών υπωρειών της μέσης ανατολικής Ροδόπης παρά τω παραποτά-
μω του Έβρου Ερυθροπόταμω, μεταξύ Διδυμοτείχου και Ορτάκιοι».34 Μάλιστα ο 
ίδιος υποστηρίζει ότι εξισλαμίσθηκαν στα μέσα του 17ου αιώνα και «είχαν ελληνική 
φλέβα».35 Αυτό τεκμαίρεται και από το γεγονός ότι στα δημοτικά τραγούδια τους 
συχνά υπάρχουν αναφορές στη χριστιανική θρησκεία. Στους εξισλαμισμένους 
Πομάκους υπάρχουν αρκετά χριστιανικά στοιχεία, που αποδεικνύουν το χριστια-
νικό τους παρελθόν και που εκδηλώνονται στην προσωπική τους ζωή, όπως το 
σταύρωμα του βρέφους στην κούνια, αλλά και της ζύμης, προκειμένου να φου-
σκώσει και να ψηθεί καλά. Το ψωμί θεωρείται για τους Πομάκους, η βασικότερη 
τροφή που στηρίζει τον άνθρωπο στον καθημερινό μόχθο για την επιβίωσή του.36

31  N. Kόκκας, «Η προφορική παράδοση των Πομάκων της Ροδόπης», στο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), 
Θράκη. Ιστορική και λαογραφική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού της, Αθήνα 2006, σ. 271.
32 Εφ. Έθνος (17/11/1947).
33  Σ. Τρουμπέτα, Κατασκευάζοντας ταυτότητες για τους μουσουλμάνους της Θράκης, Το παρά-
δειγμα των Πομάκων και των τσιγγάνων, Αθήνα 2001: Κριτική, σ. 90.
34  Μ. Αποστολίδης, «Η διά των αιώνων εθνική φυσιογνωμία της Θράκης», Αρχείον του Θρακικού 
Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 8 (1941-42), σ. 116 κ.εξ. 
35 Ό.π., σ. 101. 
36 Σ. Τρουμπέτα, Το παράδειγμα των Πομάκων..., ό.π., σ. 80. 



Αθηνά Ν. Κονταλή

Ελληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις

| 665

Οι Πομάκοι εκτός από το σεβασμό στο σημείο του Σταυρού αποδίδουν τιμή 
στο πρόσωπο της Παναγίας. Συγκεκριμένα, στην κοινότητα Ωραίον της Ξάνθης 
υπάρχει συνοικισμός με το όνομα Τεοτόκα, που προέρχεται, από το όνομα Θεοτό-
κος.37 Ενώ στην κοινότητα Κέχρου της Ροδόπης ο κεντρικός συνοικισμός λεγόταν 
Μαρικόζ, που προέρχεται από την έκφραση των Πομάκων, «Καρυδιά της Μαρίας 
Παναγίας». Στην ίδια περιοχή αυτή ανέβλυζε αγίασμα. Τα κατά καιρούς θαύματα, 
ενισχύουν ακόμη πιο πολύ το σεβασμό και την αγάπη των Πομάκων προς την Πα-
ναγία. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών διηγούνται πλήθος θαυμάτων που αφο-
ρούν όχι μόνο θεραπείες αρρώστων, αλλά και εγκυμοσύνες γυναικών οι οποίες 
πρωτύτερα δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν. Πολύ σημαντικό επίσης είναι και το 
γεγονός ότι εκτός από τα θαύματα, οι Πομάκοι διατηρούν πάντοτε την πίστη ότι η 
Παναγία τους προστατεύει. Οι χριστιανικές καταβολές των Πομάκων αποδεικνύ-
ονται επίσης, και από τη διατήρηση ως τις ημέρες μας του χριστιανικού ονόματος 
Ηλίας, κυρίως στα χωριά Εχίνος και Κοτύλη. Επίσης, πολλοί αρτοποιοί τιμούν ιδι-
αίτερα τον προφήτη Ηλία. Μάλιστα την ημέρα της εορτής του προφήτη αρκετοί 
φτιάχνουν ένα ειδικό γλυκό ψωμί, που το δωρίζουν στους πελάτες τους, θέλοντας 
να δώσουν ένα ξεχωριστό νόημα στην συγκεκριμένη ημέρα.38

Το χαρακτηριστικό που φανερώνει την επιρροή του Χριστιανισμού στα μέλη 
της μειονότητας είναι η γιορτή Hidrellez (5 Μαΐου), στην οποία οι Πομάκοι τιμούν 
τον Άγιο Γεώργιο. Η γιορτή αυτή σχετίζεται με τα στοιχεία της γονιμότητας του 
νερού, της αθανασίας, της νίκης του καλού επί του κακού. Αυτά τα 
στοιχεία λειτουργούν ως σύμβολα της άνοιξης, της αναγέννησης της φύσης και 
έχουν κάποια αντιστοιχία με την αναγέννηση του ανθρώπου.39 Ενδεικτικό της 
τιμής αυτής είναι η προσέλευσηχιλιάδων χριστιανών και μουσουλμάνων στον 
Άγιο Γεώργιο τον Κουδουνά στην Πρίγκηπο. Πολλοί Πομάκοι λαμβάνουν αγιασμό 
από τις χριστιανικές Εκκλησίες, τον οποίο χρησιμοποιούν ως προστασία από το 
κακό λογισμό του άλλου,το «κακό μάτι». Πολλοί από τους Πομάκους θεωρούν τον 
αγιασμό ως φάρμακο λόγω των ιαματικών και θαυματουργικών ιδιοτήτων που 
λαμβάνει διά της χάριτος του Θεού.40 

Ο εξισλαμισμός των Πομάκων
Η τουρκική ιστοριογραφία περιλαμβάνει πολυάριθμες μελέτες σχετικά με 

τις μεθόδους που χρησιμοποίησαν οι Οθωμανοί ηγεμόνες για να παγιώσουν τη 
δύναμή τους στα Βαλκάνια. Παρά ταύτα η διείσδυση του Ισλάμ στα Βαλκάνια, η 
οποία συνδέεται τόσο με τη μετανάστευση όσο και με την αλλαξοπιστία μεγάλου 
αριθμού ντόπιων κατοίκων καθώς και η προσαρμογή του Ισλάμ στις τοπικές πι-

37 Μ. Βαρβούνης, Λαογραφικά..., ό.π., σ. 147-148.
38 Βλ. περισσότερα, Μ. Μουζάκη, «Πομάκοι, οι αρχαιοτέροι κάτοικοι της Θράκης», Ιστορία 388 
(Οκτ. 2000), σ. 86-95.
39 Μ. Βαρβούνης, Λαογραφικά..., ό.π., σ. 159. 
40 Ν. Κόκκας, Θερινά θρησκευτικά πανηγύρια των Πομάκων της ορεινής Ξάνθης, Αθήνα 2010, σ. 15. 
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έσεις έχουν απασχολήσει ελάχιστους Τούρκους ερευνητές.41 Πριν από τον όρο 
Πομάκοι, ήταν διαδεδομένος ο όρος Αχριγιάν αναφορικά με τους εξισλαμισμέ-
νους κατοίκους της Ροδόπης. Οι Αχριάνες ή Αχριάνοι ήταν θρακική φυλή που δι-
έμενε στα «άγονα και ορεινά του όρους Σκομίου και στη βορειοδυτική Ροδόπη».42 
Ο Ami Boué αναφέρεται σε Πομάκους στην περιοχή Λόβτσα (σημερινό Λόβετς 
βόρεια της Φιλιππούπολης).43

Οι Πομάκοι ως Θρακοέλληνες κατοικώντας στην οροσειρά της Ροδόπης υφί-
στανται εκβουλγαρισμό όταν το 134444 ο τσάρος Αλέξανδρος κατέλαβε τη Φι-
λιππούπολη και τη Στενήμαχο.45 Η περιοχή της Ροδόπης κατακτήθηκε από τους 
Οθωμανούς στην περίοδο 1365-1368.46 Βέβαια ορισμένοι απ’ αυτούς κι αμέσως 
μετά την Oθωμανική κατάκτηση ασπάστηκαν το Ισλάμ. Επρόκειτο όμως για με-
μονωμένες αλλαξοπιστίες. Στις αρχές του 16ου αιώνα έγινε ομαδικά ο εξισλαμι-
σμός των Παυλικιανών και Βογομίλων της Θράκης47 χωρίς όμως η ενέργεια αυτή 
να συνδέεται με τους Πομάκους. 

Το 1512 ξεκίνησε ο εξισλαμισμός των Πομάκων επί Σελίμ Α΄ (1512-1526) και 
ολοκληρώθηκε επί Μεχμέτ Δ΄ (1648-1687) και του βεζίρη Mehmed Köprülü.48

Στην περιοχή της Ξάνθης, οι πηγές από τα οθωμανικά κτηματολόγια του 16ου 

αιώνα μαρτυρούν πως οι κάτοικοι του χωριού Ωραίον (Yassi-Evran)49 ήταν χρι-
στιανοί. Πιο συγκεκριμένα το 1530 (έτος Εγίρας 937) αναφέρονται για το Ωραίον 
ότι κατοικούσαν δώδεκα μόνο Μουσουλμανικές οικογένειες έναντι εκατόν είκοσι 
επτά χριστιανικών.50 

Αξίζει να σημειωθεί πως το Ωραίον αναφερόταν από τους ηλικιωμένους Πο-
μάκους ως το τελευταίο Πομακοχώρι που εξισλαμίσθηκε.51 Η είσοδος των Οθω-

41 Ε. Γκαρά – Γ. Τζεδόπουλος, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι..., ό.π., σ. 153.
42 Π. Παπαχριστοδούλου, «Οι Πομάκοι...», ό.π., σ. 4, υπ. 2. 
43 Α. Boué, La Turquie..., ό.π., σ. 24: «Ανάμεσα σε αυτούς τους Μουσουλμάνους υπάρχουν πολλοί 
που η εξωτερική τους εμφάνιση δείχνει τη σλαβική καταγωγή τους. Ακόμα η περιοχή της Λόβτσας 
φέρνει το λόγο αυτό το όνομα Pomak-Naia (πομάκικη επαρχία)».
44  Γ. Μαγκριώτης, Πομάκοι ή Ροδοπαίοι, οι Έλληνες Μουσουλμάνοι, Αθήνα 1994: Πελασγός, σ. 51.
45 Π. Παπαχριστοδούλου, «Οι Πομάκοι...», ό.π., σ. 16.
46 Κ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Βορείου Ελληνισμού – Θράκη, Θεσσαλονίκη 1991: Εκδοτικός 
οίκος Αδελφών Κυριακίδη, σ. 37.
47 Π. Ροδάκης, Θράκη..., ό.π., σ. 187.
48 Γ. Μαγκριώτης, Πομάκοι..., ό.π., σ. 51.
49 Μ. Βαρβούνης, Λαογραφικά..., ό.π., σ. 149-150.
50 T. Gökbilgin, XV-XVI. Asirlarda Edirne ve Paşa Livasi, Istanbul 1952, σ. 374-375.
51 Βλ. περισσότερα, Μ. Μουζάκη, «Πομάκοι, οι αρχαιοτέροι κάτοικοι της Θράκης», ό.π. «Στην περιο-
χή του Ωραίου μέχρι σήμερα διασώζονται πολλά απομεινάρια του ελληνορθοδόξου παρελθόντος. 
Αναφέρουμε ενδεικτικά τη γέφυρα του παπά, τη γέφυρα του Σταμάτη, τις βουνοκορφές Κωνστα-
ντίνου και Ελένης, το χωριό Τεοτόκα (= Θεοτόκος) (πομακικά: Τεοτόου). Χαρακτηριστικός είναι ο 
θρύλος για το βράχο των κοριτσιών (Μόμσκι Κάμεν) στα βόρεια του χωριού Ωραίον. Η παράδοση 
της ομαδικής αυτοκτονίας των κοριτσιών (αντίστοιχης με το χορό του Ζαλόγγου) είναι κοινή σε πολ-
λά Πομακοχώρια. Σε όλες τις περιπτώσεις αναφέρεται ότι μικρές Πομακοπούλες προτίμησαν να 
γκρεμιστούν από ένα βράχο για να αποφύγουν τη σύλληψη από τους Τούρκους». 
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μανών στα Βαλκάνια γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στην οροσειρά της Ροδόπης. Οι 
Τούρκοι ξεκινούν εποικισμό της Θράκης με τους Γιουρούκους, που συνεχίζεται 
κατά τον 15ο και 16ο αιώνα.52

Σημαντική είναι η σχετική μαρτυρία του μοναχού Παχώμιου Ρουσάνου53 το 
16ο αιώνα. Κατά την επίσκεψή του στην Ξάνθη, γύρω στο 1550, έξι έως εννέα 
χωριά της ορεινής Ξάνθης είχαν ήδη εξισλαμισθεί. Μάλιστα διηγείται τον διά-
λογο που είχε με έναν αξιωματικό των γενιτσάρων και αναφέρει πως από αυτόν 
πληροφορήθηκε τον μαζικό εξισλαμισμό, εθελούσιο των κατοίκων των ορεινών 
χωριών της Ξάνθης-Περιθεωρίου, υπό την ηγεσία των εφημερίων τους.54 Ο Ρου-
σάνος, επίσης, επισημαίνει ότι όπως προκύπτει από τις οθωμανικές πηγές και 
κυρίως από τα φορολογικά κατάστιχα (tahrir defterleri)55 πολλοί χριστιανοί από 
χωριά της ορεινής Ξάνθης ασπάσθηκαν το Ισλάμ «διά τα τέλη», δηλαδή για να 
ξεφύγουν από τους φόρους που επέβαλαν οι Οθωμανικές αρχές στο χριστιανικό 
πληθυσμό.56 Μάλιστα στην ομιλία του «προς τους αγροίκως την θείαν Γραφήν δι-
ασύροντας»57 αναφέρεται στον εξισλαμισμό κατά το ίδιο έτος του Ηλία Β΄ Ράρες 
(1546-1551), γιου του ηγεμόνα της Μολδαβίας Πέτρου Δ΄, γεγονός που έζησε από 
κοντά.58 Σε μεγάλο βαθμό αποδίδει την αποστασία του Πρίγκιπα στην πλεονε-
ξία του, όμως θεωρεί ότι η κακή κατάσταση της Εκκλησίας την περίοδο εκείνη, 
κάτι για το οποίο θεωρεί ότι ευθύνεται ο Πατριάρχης Διονύσιος Β΄ (1545-1554), 
υπήρξε η αφορμή.59 Το μικρό δημοσιευμένο απόσπασμα καταλήγει με την επι-
σήμανση του Ρουσάνου, ο οποίος προφανώς αναφέρεται στα κακώς κείμενα της 
Εκκλησίας, λέγοντας «ότι η αμάθεια είναι αιτία αισχύνης στον παρόντα βίο και 
απώλειας στη μέλλουσα ζωή».60

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί στην Oθωμανική Αυτοκρα-
τορία συνοδεύονταν από την εμφάνιση των πρώτων στοιχείων της αποσύνθεσής 
της επηρέαζαν αναπόφευκτα και το καθεστώς του χριστιανικού στοιχείου στη 

52 Ν. Kόκκας, «Η προφορική παράδοση των Πομάκων...», ό.π., σ. 273.
53 Βλ. περισσότερα, Μ. Σέργης, Ο Ζακύνθιος μοναχός Παχώμιος Ρουσάνος και ο λαϊκός πολιτισμός 
του 16ου αιώνα, Αθήνα 2000: Εκδόσεις Παύλος.
54 Σπ. Λάμπρος, «Εκ των ομιλιών του Παχωμίου Ρουσάνου», Νέος Ελληνομνήμων 13 (1916), σ. 59. 
Βλ. περισσότερα, Ph. Kotzageorgis, “A Greek Source regarding the Islamization of the population of 
the mountains region of Xanthi (mid. 16thC)”, Περί Θράκης 2 (2002), σ. 293-297. 
55 Ε. Γκαρά – Γ. Τζεδόπουλος, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι..., ό.π., σ. 153.
56 Σπ. Λάμπρος, «Εκ των ομιλιών του Παχωμίου Ρουσάνου», ό.π., σ. 56-57.
57 Βλ. περισσότερα, Σπ. Λάμπρος, «Εκ των ομιλιών του Παχωμίου Ρουσάνου», ό.π., σ. 56-67· Ν. 
Καρμίρης, Ο Π. Ρουσάνος και τα ανέκδοτα δογματικά και άλλα έργα αυτού, Αθήνα 1935: Verlag 
der «Byzantinisch-neugriechischen Jahrbücher, σ. 54: «Πρόκειται για κείμενο με μορφή ομιλίας το 
οποίο σώζεται στους Marcianus gr. cl. II, cod. 103, αρ. ταξ. 1312 ff. 1-4, και Marcianus gr. cl. ΧI, cod. 
26, αρ. ταξ. 1322, αυτόγραφους κώδικες του Παχωμίου Ρουσάνου». Ο Λάμπρος εξέδωσε ένα από-
σπασμα με βάση τον Marc.gr.II, cod. 103.
58 Σπ. Λάμπρος, «Εκ των ομιλιών του Παχωμίου Ρουσάνου», ό.π., σ. 58-59· Μ. Σέργης, Ο Ζακύνθιος 
μοναχός Παχώμιος Ρουσάνος..., ό.π., σ. 30.
59 Ό.π., σ. 58.
60 Ό.π., σ. 59.
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Θράκη και οδήγησαν στον εξισλαμισμό πολλών Χριστιανών.61

Βασικοί λόγοι για τη μεταστροφή των χριστιανικών πληθυσμών στο Ισλάμ υπήρ-
ξαν κατά κύριο λόγο παράγοντες κοινωνικοί, οικονομικοί, πολιτικοί, θρησκευτικοί 
κ.ά.62 Χαρακτηριστικό των εξισλαμισμών είναι ότι αποκτούσαν διαστάσεις σε πλη-
θυσμούς που παραδοσιακά είχαν φορολογικές ατέλειες ή πρόσφεραν στρατιωτικές 
υπηρεσίες. Όταν καταργήθηκε το προνομιακό τους καθεστώς, κάτι που συμβαίνει 
σταδιακά από τις μέσες δεκαετίες του 17ου αιώνα κι εξής, πολλοί προτίμησαν να γί-
νουν μουσουλμάνοι και να διατηρήσουν έτσι ένα ευνοϊκότερο καθεστώς.63

Αυτό είχε ως συνέπεια οι Πομάκοι να μείνουν άνεργοι, γιατί στο μηχανισμό 
του Οθωμανικού κράτους δεν μπορούσαν να εισχωρήσουν μη μουσουλμάνοι.64 
Ήταν επομένως λόγοι επιβίωσης που ανάγκασαν τους πρόκριτους των Πομά-
κων στα μέσα του 17ου αιώνα να αποφασίσουν την ομαδική μεταστροφή τους στο 
Ισλάμ. Οι Πομάκοι ήταν πολεμική ομάδα και δεν μπορούσαν να μείνουν αδιάφο-
ροι μπροστά στις νέες εξελίξεις. Ζητούσαν και αυτοί δουλειά μισθοφόρου. Και 
αυτή τη δουλειά θα την αποκτούσαν μόνο με τον εξισλαμισμό τους.65 

Η μελέτη του εκκλησιαστικών κωδίκων της Μητρόπολης Φιλιππουπόλεως, 
όπως έχουν δημοσιευθεί από τον ιστορικό Μ. Αποστολίδη, μας αποκάλυψε μια 
πραγματικότητα πιο περίπλοκη από αυτή που μας περιγράφουν οι περιηγητές 
και οι ιστοριογράφοι της πόλης. «Οι μορφές διοίκησης και διαχείρισης του αστι-
κού χώρου στη Φιλιππούπολη περνούν μέσα από τη διαίρεσή του σε κάστρο και 
βαρόσι (προάστειο). Από τα τεκμήρια αυτά πληροφορούμαστε για την ύπαρξη 
δύο Kethüda για τους χριστιανούς, του βαρούς κεχαγιά και του σεχίρ κεχαγιά».66 
Ο βαρούς κεχαγιά ήταν επιφορτισμένος με τη διοίκηση των χριστιανών που κα-
τοικούσαν στο βαρόσι. Οι χριστιανοί είχαν την υποχρέωση να καταβάλουν τον 
μισθό του.67 Ο Αυστριακός περιηγητής Paul Tafferner68 (1608-1677), ο οποίος 
βρέθηκε στην πόλη στα 1665, αναφέρει ότι οι επισημότεροι των κατοίκων της 
και ιδίως οι στρατιωτικοί ζουν πάνω στον λόφο (των Σχοινοβατών), όπου είναι και 
ανάκτορο.69 Πέρα από το γεγονός ότι τα τμήματα του αστικού χώρου, τα οποία 
καταλαμβάνει καθεμία από τις θρησκευτικές κοινότητες, στην πραγματικότητα 
επικαλύπτονται και δεν είναι αυστηρά διαχωρισμένα, αρκετοί μαχαλάδες της Φι-

61 Ν. Παναγιωτίδης, «Η εθνοφυλετική προέλευση των Πομάκων», Τα εκπαιδευτικά 22-23 (1991), σ. 117. 
62 Α. Popovic, «L’ Islamisation dans les Balkans, my these tréalités», Μésogeios 2 (1998), σ. 7-8.
63 Ε. Γκαρά – Γ. Τζεδόπουλος, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι..., ό.π., σ. 185.
64 Π. Ροδάκης, Θράκη..., ό.π., σ. 189.
65 Ό.π., σ. 190.
66 H. Inalcik, The Ottoman Empire Conquest, Λονδίνο 1978: Organisation and Economy, σ. 152.
67 Μ. Τσικαλουδάκη, «Μορφές διοίκησης και διαχείρισης του αστικού χώρου στην Oθωμανική αυ-
τοκρατορία. Το παράδειγμα της χριστιανικής κοινότητας της Φιλιππούπολης (18ος-αρχές 19ου αι.», 
Μνήμων 22 (2000), σ. 24-25.
68 P. Tafferner, Keiserliche Botschaft an die Ottomanische Pfotre, welche auf Befehl Ihrer Röm. 
Keis. Maj. Leopoldus 1674.
69 Μ. Αποστολίδης, Η της Φιλιππουπόλεως Ιστορία, Αθήνα 1959, σ. 238.
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λιππούπολης είναι μικτοί.70 
Υπάρχουν δύο εκδοχές για τον τρόπο με τον οποίο έγινε ο εξισλαμισμός των 

Πομάκων στην Φιλιππούπολη. Στην πρώτη εκδοχή την οποία υποστήριξαν οι 
Βούλγαροι αναφέρεται ότι ο εξισλαμισμός τους έγινε με την άμεση απειλή βίας 
στα χρόνια του Mehmed Köprülü, που ήταν ο μεγάλος βεζίρης. Έτσι, πάντα κατά 
τη βουλγαρική εκδοχή, το 1656 δυνάμεις Οθωμανών μπήκαν στην περιοχή Τσε-
πνί με επικεφαλής τους τον Mehmed Köprülü. Ο μέγας βεζίρης κάλεσε τους προ-
κρίτους των Πομάκων και τους κατηγόρησε ότι επαναστατούν και κάνουν κακό 
σε όλη την περιοχή. Έτσι οι Οθωμανοί ή θα τους αφάνιζαν ή θα τους εξισλάμιζαν. 
Ένας ακόμη λόγος που οδήγησε στη μαζική αλλαξοπιστία των Πομάκων ήταν η 
αντιμετώπισή τους ως σκλάβους από το σύνολο των Οθωμανών. Μετά την αλ-
λαγή της θρησκείας τους δεν θεωρήθηκαν ποτέ ίδιοι με τους Τούρκους οι οποίοι 
εξακολουθούσαν να τους αντιμετωπίζουν ως διαφορετικούς και κατώτερους.71 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός πως δεν γίνονταν γάμοι με-
ταξύ Πομάκων και Τούρκων.72 Συμπληρώνουν μάλιστα οι Βούλγαροι, ότι οι γενί-
τσαροι περίμεναν με τα σπαθιά για να τους σφάξουν. Ενδεικτική της πολύ σκλη-
ρής στάσης των τελευταίων είναι η προσωπική εντολή του Mehmed Köprülü να 
κατεδαφιστούν 218 εκκλησίες, 336 παρεκκλήσια και να ανεγερθούν τζαμιά. Οι 
Πομάκοι μπροστά στον μεγάλο κίνδυνο υπέκυψαν και προσχώρησαν στο Ισλάμ.73 

Την δεύτερη εκδοχή καταγράφει ο Τσέχος ιστορικός Κonstantin Jirêcek74 και 
ο Βούλγαρος πρώην πρεσβευτής στην Ελλάδα (και ελληνικής καταγωγής από 
την πλευρά της μητέρας του), πρόεδρος της βουλγαρικής βουλής Ν. Todorov. 
Ειδικότερα, ο προαναφερθείς Τσέχος ιστορικός Jirêcek αναφέρει ότι στα χρόνια 
του Mehmed IV (1642-1693) και του μεγάλου βεζίρη Köprülü Mehmed paşa (Κι-
οπρουλού Μεχμέτ) (1575-1661) άρχισε σταδιακά ο εξισλαμισμός των Πομάκων 
και ολοκληρώθηκε στη διάρκεια του 18ου αιώνα χωρίς να αποδίδεται σε κάποιο 
συγκεκριμένο επεισόδιο βίας.75 Πρόκειται για μια εκδοχή η οποία έχει λογική 
ακολουθία και αποτελεί συμπλήρωμα της πρώτης, και εισέρχεται με τρόπο ου-
σιαστικό στα συγκεκριμένα γεγονότα. Οι χριστιανοί βουλγαρόφωνοι Πομάκοι, 
όπως όλοι οι χριστιανοί της περιόδου της Τουρκοκρατίας, υπέφεραν τα πάνδει-
να, όπως υπερβολική φορολογία, ταπεινώσεις, και κακομεταχείριση. Ο Τσέχος 
συγγραφέας και γλωσσολόγος Leopold  Geitler, ο οποίος μελέτησε τα ποιήματα 
και τα έθιμα των Πομάκων αναφέρει στο βιβλίο του Παραδόσεις και άσματα των 

70 Μ. Τσικαλουδάκη, «Το παράδειγμα της χριστιανικής κοινότητας της Φιλιππούπολης...», ό.π., σ. 24.
71 Μ. Αποστολίδης, «Η διά των αιώνων εθνική φυσιογνωμία της Θράκης», ό.π., σ. 121.
72 Π. Θεοχαρίδης, Πομάκοι, οι Μουσουλμάνοι της Ροδόπης (ιστορία, καταγωγή, γλώσσα, θρησκεία, 
λαογραφία), Ξάνθη 1995: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, σ. 52.
73 Μ. Αποστολίδης, «Η ιερά της Φιλιππουπόλεως...», ό.π., σ. 13. 
74 Κ. Jirȇcek, Ιστορία των Βουλγάρων, 1929, σ. 344.
75 Ε. Γκαρά – Γ. Τζεδόπουλος, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι..., ό.π., σ. 187· Α. Ζhelyazkova, 
“Islamization in the Balkans as a Historiographical Problem: The South-East European Perspective”, 
στο F.  Adanir – S. Faroqhi (επιμ.), The Ottomans and the Balkans: A Discussion of Historiography, 
Leiden 2002, σ. 263.
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Πομάκων για τον εξισλαμισμό των Πομάκων «ότι το 1654 εξεγέρθηκαν και για να 
αποφύγουν την τιμωρία και ασπάσθηκαν τον Μωαμεθανισμό επιδιώκοντας έτσι 
και ορισμένα προνόμια και πολιτικές ελευθερίες με την παρήγορη σκέψη ότι κατ’ 
αυτόν τον τρόπο θα διατηρήσουν τις παραδόσεις και τα έθιμά τους. Οι κρυφές 
πεποιθήσεις τους τείνουν προς τον Χριστιανισμό, όμως οι νέοι διαπαιδαγωγημέ-
νοι στους στρατώνες της Κωνσταντινούπολης έγιναν σχεδόν Τούρκοι».76 Μάλι-
στα τονίζει ο ίδιος συγγραφέας, ότι  η άρνησή τους για καθετί το χριστιανικό και 
η αποστροφή τους, αγγίζει τα όρια του μίσους. Είχαν υποβληθεί σε τέτοια πλύση 
εγκεφάλου, που κατόρθωσαν οι Τούρκοι να σβήσουν το παραμικρό από τη μνήμη 
τους και ως άγραφος χάρτης πλέον, να τους εγγράψουν από την αρχή, ό,τι αυτοί 
ήθελαν, διευκολύνοντας έτσι στην επιτυχία των στόχων τους.

Μια άλλη παράδοση καταγράφεται επίσης από τον Τσέχο Geitler, η οποία   
συμπληρώνει την πρώτη, και που αυτή όμως   δείχνει τη ουσία του γεγονότος. 
Στα χρόνια του Μεχμέτ του Δ´, οι πρόκριτοι μαζί με τους κοινοτάρχες και τους 
παπάδες ως αντιπρόσωποι όλων των Πομάκων κατέβηκαν από τη Ροδόπη στη 
Φιλιππούπολη το 1654 και παρουσιάστηκαν στον Τούρκο διοικητή της περιοχής 
και στις αρμόδιες πολιτικές και θρησκευτικές οθωμανικές αρχές δηλώνοντάς 
τους ότι πήραν την αμετάκλητη απόφαση να εξισλαμιστούν ομαδικά.77 Ο Τούρ-
κος πασάς της πόλης αρχικά δεν έδειξε προθυμία, γιατί είχε αναγνωριστεί η Ορ-
θόδοξη Εκκλησία και δεν επιθυμούσε να συγκρουστεί με τον Μητροπολίτη της 
περιοχής. Οι πρόκριτοι από την άλλη ήθελαν να αποφύγουν την τιμωρία για την 
εξέγερσή τους το 1654, καθώς επίσης αποσκοπούσαν και στην απόκτηση προ-
νομίων και πολιτικών ελευθεριών, διατηρώντας παράλληλα τις παραδόσεις και 
τα έθιμά τους.78

Μεγάλος αριθμός χριστιανικών ναών γκρεμίστηκε, τα ερείπια των οποίων 
ανευρίσκονται σήμερα στα Πομακοχώρια. Η ύπαρξη των ερειπίων αποδεικνύει 
ότι οι Πομάκοι ήταν Χριστιανοί. Από τα τεκμήρια των εκκλησιαστικών αρχείων 
της Φιλιππούπολης πληροφορούμαστε ότι οι χριστιανοί κατοικούσαν και στα 
δύο τμήματα του αστικού χώρου και στο βαρόσι. Σε κατάλογο καταχωρημένο 
στον Κώδικα ΙΙ (σ. 9), ο οποίος φέρει τον τίτλο «οι χανέδες της πολιτείας» απα-
ριθμούνται ενενήντα ένας χριστιανικοί χανέδες συνολικά, οι οποίοι κατανέμονται 
σε δεκαεπτά μουσουλμανικούς μαχαλάδες. 

Από τους εξισλαμισμένους χριστιανούς αναδείχθηκαν μερικά από τα σπου-
δαιότερα στελέχη της Oθωμανικής διοικητικής μηχανής είτε ως ανώτατοι αξι-
ωματούχοι του κράτους, (στρατιωτικοί ή πολιτικοί). Είναι εκείνοι, που έδωσαν τα 
αποφασιστικά κτυπήματα εναντίον της Ρωμανίας και έγιναν αμείλικτοι διώκτες 
των ομοεθνών και ομοθρήσκων τους, εκείνοι που συνετέλεσαν στην εξάπλωση, 

76 L. Geitler, Παραδόσεις και άσματα των Πομάκων, Πράγα 1878, σ. 38.
77 Κ. Jirêcek, Ιστορία..., ό.π., σ. 344· Π. Παπαχριστοδούλου, «Οι Πομάκοι...», ό.π., σ. 15· Π. Ροδάκης, 
Θράκη..., ό.π., σ. 191.
78 Λ. Geitler, Παραδόσεις..., ό.π., σ. 29.
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οργάνωση και στερέωση της Oθωμανικής Αυτοκρατορίας.79 Ο διοικητής φοβήθη-
κε την πρόσκληση παρεξήγησης και θέλησε να αποφύγει τις παρεκτροπές, κα-
θώς οι Οθωμανοί είχαν αναγνωρίσει την Ορθόδοξη Εκκλησία και δεν έπρεπε να 
συγκρουστούν μαζί της, καθώς οι ενστάσεις για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα δεν θα 
εξέλειπαν. Για τους λόγους αυτούς, ο ίδιος τους προέτρεψε να δώσουν τις σχετικές 
εξηγήσεις στον Μητροπολίτη Φιλιππουπόλεως Γαβριήλ (1636-1672).80 

Ο Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως Γαβριήλ (1636-1672)
Ο Γαβριήλ υπήρξε αρχιδιάκονος του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 

Κυρίλλου Β΄ Κονταρή (†1640)81 έγινε μητροπολίτης στη Φιλιππούπολη τον Δε-
κέμβριο του 1636 και παρέμεινε στον επισκοπικό θρόνο μέχρι το θάνατό του το 
1672.82 Χαρακτηριστική είναι η αναφορά για την εκλογή του. Πιο συγκεκριμένα ο 
Μητροπολίτης Σάρδεων και Πισιδίας Γερμανός και ο Βασίλειος Μυστακίδης ανα-
φέρουν ότι η πράξη της εκλογής του Γαβριήλ ατόνησε και δόθηκε η επαρχία στον 
πρώην Μητροπολίτη Κορίνθου Κύριλλο, όμως μετά από λίγο διάστημα θεωρή-
θηκε αντικανονική η μετάθεση του και ακολούθως,επανήλθε επίσημα σε ισχύ 
το υπόμνημα της εκλογής του Γαβριήλ.83 Είναι αξιοσημείωτο ότι το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο έστελνε αποκλειστικά Έλληνες ιεράρχες στη Φιλιππούπολη και ιδι-
αίτερα σημαντικό αποτελεί το γεγονός ότι οι ιερές ακολουθίες και τα ιερά μυστή-
ρια τελούνταν στα ελληνικά. Ο Γαβριήλ άσκησε ιδιαίτερη πολιτιστική επιρροή 
στη περιοχή της Φιλιππούπολης και ιδιαίτερα στο ποίμνιό του με τη μόρφωση 
και τη παιδεία του.84 Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι Βούλγαροι, οι οποί-
οι επιθυμούσαν να μορφωθούν εκπαιδεύονταν δίπλα σε Έλληνες λόγιους και 
ιερωμένους και για το λόγο αυτό μιλούσαν και έγραφαν με ευχέρεια στα ελληνι-
κά.85 Παρά ταύτα ο Γαβριήλ δεν κατάφερε να ενισχύσει τον πνευματικό βίο αν-
θρώπων απαίδευτων με ασθενή θρησκευτική πίστη, όπως ήταν οι Πομάκοι. Στα 
μέσα του 17ου αιώνα, οι πρόκριτοι των Πομάκων, για λόγους επιβίωσης αποφά-
σισαν την ομαδική μεταστροφή τους στο Ισλάμ. Η διαδικασία προσχώρησης στο 
Ισλάμ ήταν εξαιρετικά απλή και δεν προϋπέθετε κανενός είδους κατήχηση στα 
δόγματα της θρησκείας ή εξοικείωση με τις λατρευτικές της πρακτικές.86 Παρό-
λο που ο ιερός νόμος του Ισλάμ δεν προβλέπει κάποια ιδιαίτερη τελετή για να 

79 Γ. Μεταλληνός – Γ. Μεταλληνός, Εθναρχία..., ό.π., σ. 61-62. 
80 Κ. Jirêcek, Ιστορία, ό.π., σ. 344· Π. Παπαχριστοδούλου, «Οι Πομάκοι...», ό.π., σ. 15.
81  Α. Κονταλή, «Κύριλλος (Κονταρής). Ο Β΄. Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως», MOXE 10 (2013), 
σ. 428.
82 Ν. Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη ή Συλλογή ανεκδότων μνημείων της Ελληνικής Ιστορίας, τ. Γ΄, 
εν Βενετία 1872: Τύποις του Φοίνικος, σ. 572.
83 Π. Αποστολίδης, «Η ιερά της Φιλιππουπόλεως μητρόπολις...», 4 (1937-1938), σ. 13, σημ. 12.
84 Ό.π.
85 Γ. Κονιδάρη, Η Ελληνική Εκκλησία ως πολιτιστική δύναμις εν τη Ιστορία της Χερσονήσου του 
Αίμου, εν Αθήναις 1948: Ιδιωτική Έκδοση, σ. 61.
86 Ε. Γκαρά – Γ. Τζεδόπουλος, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι..., ό.π., σ. 155. 
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θεωρηθεί έγκυρη η προσχώρηση στη θρησκεία, εντούτοις, ιστορικά ο εξισλαμι-
σμός συνοδευόταν από συγκεκριμένες τελετουργικές πράξεις. Στην Oθωμανική 
Αυτοκρατορία συνηθιζόταν να σηκώνει ο προσήλυτος τον δείκτη του δεξιού χε-
ριού όταν πρόφερε την ομολογία πίστεως τη shahāda (σαχάντα).87 Προφέροντας 
τη shahāda ο πιστός γίνεται mū’min (πιστός), muslim (υποταγμένος στη θέληση 
του Θεού) και μέλος της umma (μουσουλμανικής κοινότητας).88 Σε περίπτωση 
που ο εξισλαμιζόμενος άνδρας ήταν χριστιανός, η μεταστροφή συνοδευόταν από 
περιτομή και ο εξισλαμισμός ολοκληρωνόταν με την απόδοση ενός νέου ονόμα-
τος στον προσήλυτο,ενώ κατά κανόνα η προσχώρηση νεοφώτιστων γιορταζόταν 
με πομπή στους δρόμους της πόλης.89 Ο Γαβριήλ στην προσπάθειά του να αντι-
μετωπίσει την ομαδική μεταστροφή των Χριστιανών Πομάκων προσπάθησε να 
τους αποτρέψει και να τους μεταπείσει με επιχειρήματα και συμβουλευτικούς 
ποιμαντικούς λόγους. Πιο συγκεκριμένα τους κατήχησε εκ νέου στα δόγματα της 
χριστιανικής πίστης, στοχεύοντας στο να ενδυναμώσει την πίστη τους. Παρά τις 
ενέργειές του αυτές, ο Γαβριήλ δεν κατάφερε να αλλάξει την δύσκολη κατάστα-
ση, καθώς κάθε επιχειρηματολογία του προσέκρουε στην ειλημμένη απόφαση 
των Πομάκων να απαλλαγούν από την τουρκική καταπίεση και να εκδικηθούν 
για την παλαιά βουλγαρική καταδυνάστευσή τους.90 Η στάση τους αυτή γίνεται 
κατανοητή καθώς οι ομαδικοί εξισλαμισμοί προκαλούνταν στην πλειονότητά 
τους από ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές δυναμικές και γι’ αυτό 
αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία.91 Η περιτομή92 όλων των αντιπροσώπων των 
εξισλαμισθέντων Πομάκων έγινε πανηγυρικά στο παλιό τζαμί κοντά στο διοικη-
τήριο του Şah Medin Paşa και ακολούθως ομοίως εξισλαμίστηκαν και οι άλλοι 
ομόφυλοί τους.93 Ελάχιστοι χριστιανοί Πομάκοι που δεν πειθάρχησαν βασανί-
στηκαν και ακόμη πιο λίγοι κατάφεραν να ξεφύγουν από το μένος των Τούρκων. 
Μετά την εξέγερση του 1654 και τον εξισλαμισμό τους οι Πομάκοι πολεμιστές 
βρήκαν δουλειά ανάλογη με εκείνη των Παυλικιανών, ενώ οι απόγονοί τους επι-
λέγονταν και για τον Οθωμανικό στρατό. Με την εισαγωγή τους στον Οθωμα-
νικό στρατό, οι τελευταίοι υπόκεινται παράλληλα και σε μία διαρκή διαδικασία 
εξισλαμισμού σε αντίθεση με εκείνους που παρέμειναν σε οικείο τόπο και χρη-

87 Α. Γιαννουλάτος,  Ισλάμ. Θρησκειολογική επισκόπησις, Αθήνα 61993, σ. 174.
88 Γ. Μακρής, Ισλάμ. Πεποιθήσεις, πρακτικές και τάσεις, Αθήνα 42004: Πατάκης, σ. 252.
89 Ε. Γκαρά – Γ. Τζεδόπουλος, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι..., ό.π., σ. 156.
90 Κ. Jirȇcek, Ιστορία..., ό.π., σ. 344· Π. Παπαχριστοδούλου, «Οι Πομάκοι...», ό.π., σ. 15· Γ. Κονιδάρης, 
Η Ελληνική Εκκλησία..., σ. 61. Π. Ροδάκης, Θράκη..., σ. 191. «Στην λαϊκή μνήμη όμως των Ελλήνων 
και των Βουλγάρων ο Γαβριήλ θα μείνει με μία συκοφαντία. Αναφέρεται ότι ο ίδιος συκοφάντησε 
τούς Βούλγαρους πρόκριτους της Φιλιππούπολης ότι ετοιμάζουν μεγάλη εξέγερση ενάντια στην 
Οθωμανική εξουσία. Αυτό ήταν συκοφαντία γιατί τέτοια εξέγερση ούτε προετοιμαζόταν, ούτε έλα-
βε χώρα ποτέ μέσα στην Φιλιππούπολη σε όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας».
91 Ε. Γκαρά – Γ. Τζεδόπουλος, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι..., ό.π., σ. 155.
92 Α. Γιαννουλάτος, Ισλάμ..., ό.π., σ. 206: «Μεταξύ μουσουλμανικών πληθυσμών συνηθίζεται η πε-
ριτομή κατά την προεφηβική ηλικία, καίτοι δεν αναφέρεται στο Κοράνιο· κατέστη χαρακτηριστικό 
σημείο διακρίσεως από τους Χριστιανούς, τους Πέρσες και τους Ινδούς».
93 Γ. Κονιδάρης, Η Ελληνική Εκκλησία..., ό.π., σ. 61.
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σιμοποιούνταν μόνο στον κρατικό μηχανισμό.94 Μέχρι το 1672 όλοι οι Πομάκοι 
που κατοικούσαν στα βουνά της Ροδόπης είχαν εγκαταλείψει τον χριστιανισμό 
και είχαν εξισλαμιστεί διατηρώντας ωστόσο τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία 
τους, όπως παραδόσεις, γιορτές, τραγούδια και έθιμα.95 Άλλωστε η προσχώρη-
ση στο Ισλάμ δεν συνεπαγόταν ιδιαίτερα μεγάλες αλλαγές στον τρόπο ζωής και 
την καθημερινότητα των ανθρώπων. Για παράδειγμα η ενσωμάτωση μέρους της 
χριστιανικής στη μουσουλμανική παράδοση και ο σεβασμός στα πρόσωπα του 
Ιησού (Ίσα)96 και της Μαρίας (Μαριάμ)97 έκαναν τον εξισλαμισμό ευκολότερο.98 
Αυτό είχε ως συνέπεια κατά την περίοδο 1661-1867 οι Πομάκοι να εισέλθουν 
δυναμικά και με ταυτότητα στην περιοχή της Θράκης και κατ’ επέκταση στην 
ιστορία και τον πολιτισμό της.

Συμπερασματικές διαπιστώσεις
Η παραχώρηση προνομίων στην Εκκλησία και ειδικότερα στον Οικουμε-

νικό Πατριάρχη Γεννάδιο Β΄ από τον Mehmed ΙΙ υπαγόρευε τον σεβασμό από 
την πλευρά της Oθωμανικής διοίκησης σε θέματα της Ορθόδοξης χριστιανικής 
πίστης. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε το λόγο για τον οποίο οι Οθωμανοί αρχικά 
στάθηκαν ουδέτεροι στο θέμα του εξισλαμισμού των Πομάκων. Οι Πομάκοι είναι 
απόγονοι των αρχαίων Θρακών, δηλαδή γηγενής πληθυσμός της περιοχής που 
λόγω των ιστορικών συνθηκών εξισλαμίσθηκαν από τους Τούρκους, μιλώντας 
μια μεικτή διάλεκτο όπου επικρατεί το σλαβοβουλγαρικό ιδίωμα και κάνει αι-
σθητή την παρουσία του τόσο το τουρκικό όσο και το ελληνικό στοιχείο. Σήμερα 
παρόλο που οι ίδιοι οι Πομάκοι δεν αναφέρονται στον εξισλαμισμό των προγό-
νων τους, την ύπαρξη του χριστιανικού στοιχείου στην περιοχή επιβεβαιώνουν 
πολλαπλώς τα ευρισκόμενα ιστορικά και αρχαιολογικά τεκμήρια.

Υπήρξαν αρκετές εκδοχές για τους λόγους που οδήγησαν τους Πομάκους 
στον εξισλαμισμό. Πολλές από αυτές απέχουν από τα πραγματικά γεγονότα και 
κάποιες εγγίζουν την πραγματικότητα, όπως για παράδειγμα η εξιστόρηση της 
πλευράς των Βουλγάρων, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο εξισλαμισμός τους έγινε 
με την απειλή χρήσης βίας στα χρόνια του Mehmed Köprülü αλλά και η δεύτε-
ρη εκδοχή που αναφέρει ότι στα χρόνια των Mehmed IV και Mehmed Köprülü 
ο εξισλαμισμός άρχισε απλά και σταδιακά, δίχως να υπάρχει κάποια έξαρση 
βίας. Μάλιστα ιδιαιτέρως η δεύτερη έχει μια λογική ακολουθία στην εξέλιξη των 
πραγμάτων και αποτελεί συμπλήρωμα της πρώτης, καθώς εισέρχεται με τρό-
πο ουσιαστικό στα συγκεκριμένα γεγονότα. Ενδεχομένως τα γεγονότα αυτά να 
μην αντιστοιχούν απόλυτα στην πραγματικότητα, παραμένουν όμως οι ιστορικές 

94 L. Geitler, Παραδόσεις..., ό.π., σ. 34.
95 P. Παπαχριστοδούλου, «Οι Πομάκοι...», ό.π., σ. 21.
96 A. Γιαννουλάτος, Ισλάμ..., ό.π., σ. 146-147.
97  Ό.π., σ. 150.
98 Ε. Γκαρά – Γ. Τζεδόπουλος, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι..., ό.π., σ. 157.
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μαρτυρίες των οποίων ο βασικός πυρήνας ερείδεται σε καταγεγραμμένα γεγο-
νότα. Ο Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως Γαβριήλ μεσολάβησε προκειμένου να 
αποσοβηθεί ο κίνδυνος της διατάραξης των σχέσεων των δύο εθνοτήτων, αν και 
κατά κύριο λόγο οι Πομάκοι κινήθηκαν με κοινωνικά και οικονομικά κίνητρα. Ο 
Γαβριήλ ως όφειλε, από τη θέση του Επισκόπου της περιοχής, προσπάθησε να 
εφαρμόσει με συνέπεια και σύμφωνα με τις επιταγές των ιερών κανόνων την εκ-
κλησιαστική αποστολή του και την ποιμαντική του διακονία. Προσέκρουσε όμως, 
στο αδύναμο θρησκευτικό και κοινωνικό υπόβαθρο των Πομάκων. Έχοντας πά-
ντοτε υπόψη του ο Γαβριήλ ότι οι φυλετικές ομάδες των Πομάκων χαρακτηρίζο-
νται από έντονες τοπικές ιδιαιτερότητες, γλωσσικές και θρησκευτικές, εθνικές 
(τουρκικές, βουλγαρικές κ.ά) αλλά και από την ισχυρή παρέμβαση του τοπικού 
εθιμικού δικαίου στην κοινωνική ζωή, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διερεύνηση 
του τρόπου προσέγγισής τους και εν τέλει στην επίτευξη της αρμονικής και ειρη-
νικής συνύπαρξης και συμβίωσής τους μέσα στις μεικτές κοινωνίες. 



Πτυχές της αποτύπωσης της Συνθήκης της Λωζάνης 
και της ανταλλαγής πληθυσμών στον Τύπο της εποχής

Μαρίνα Μπάντιου
Υποψήφια Διδάκτωρ Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

A B S T R A C T
The present paper is part of the wider context of modern Greek history. 
The signing of the Treaty of Lausanne in 1923 is a controversial historical 
event. The different versions that shape and direct the framework of per-
ception of the events related to the exchange of populations are sought, 
namely the Greek Orthodox, who lived in Turkey, and the Turkish Muslims, 
who lived in Greece. The main research question that arises is how the 
Treaty of Lausanne is outlined and consequently the exchange of popu-
lations at the national level through the press of the time. The purpose of 
the study is to motivate, reform and redirect research through the case 
of the Treaty of Lausanne, while highlighting specific political and social 
events. Most of the research was conducted initially at the National Library 
of Greece and the Library of Parliament, which contains the archive of 
newspapers in Greece. During the writing, the thematic organization and 
content analysis of the material was chosen. In conclusion, through the ar-
chival material of the press comes to light rich material of the time as pre-
sented through an indicatively selected list of titles, which are related to 
the Treaty of Lausanne and the exchange of populations of 1923. It is very 
important to note that the interest of the press on this issue was large and 
continuous, informing on a daily basis about developments through corre-
spondents and agencies. Through the comparative interpretation of all the 
elements, the biased attitude of the newspapers regarding the information 
and the formation of the public opinion on the developments with unique 
common features becomes evident the treatment of the Treaty as a major 
international issue and their selective interest.

H παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να αναδειχθεί ο τρόπος αποτύπωσης 
και ο αντίκτυπος που είχε συγκεκριμένα η υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης 
αλλά και η απόφαση υποχρεωτικής ανταλλαγής πληθυσμών του 1923 μεταξύ 
Ελλάδας και Τουρκίας στον ελλαδικό Τύπο. Αναζητούνται επομένως οι διαφορε-
τικές οπτικές και προσεγγίσεις μέσα από τον ημερήσιο τύπο, οι οποίες διαμορ-
φώνουν και κατευθύνουν το πλαίσιο αντίληψης των παραπάνω γεγονότων. Μέσα 
από τις διάφορες καταγραφές στις εφημερίδες αναπαράγονται και ερευνώνται 
τα γεγονότα μίας δεδομένης ιστορικής στιγμής με σημείο αναφοράς συμπερι-
φορές, νοοτροπίες ή ιδεολογίες.1 Ωστόσο η ειδησεογραφία τείνει να εμπεριέχει 
άμεσα ή έμμεσα τους σχολιασμούς και τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέ-

1 Αικ. Κουμαριανού, Μέλισσα, η εφημερίς Ελληνική, Αθήνα 1984: ΕΛΙΑ, σ. λ΄.
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ων και γενικότερα της πολιτικής γραμμής που ακολουθεί η εκάστοτε εφημερίδα 
ασκώντας έντονη επιρροή στο αναγνωστικό κοινό. Για τις ανάγκες της εργασίας 
ιδιαίτερα χρήσιμη αποδείχθηκε η έρευνα στο αρχείο της Βουλής των Ελλήνων 
και στο αρχείο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Οι συγκεκριμένες εφημε-
ρίδες καλύπτουν το πολιτικό φάσμα και τον κύριο όγκο της συνολικής κυκλοφο-
ρίας στην χώρα, παρουσιάζουν σχετική πληρότητα, είναι μεγάλης κυκλοφορίας 
σε μεγάλες πόλεις και με συνέπεια στα πιστεύω τους. Να επισημανθεί σε αυτό 
το σημείο, πρωτίστως πως οι επιλεγείσες εφημερίδες είναι αντιπροσωπευτικές 
στο σύνολό τους αποτελώντας αξιοπρόσεκτες πηγές. Κατά δεύτερον το παρόν 
πόνημα, το οποίο συνεχίζει να τελεί υπό έρευνα, αρκείται σε ενδεικτικές αναφο-
ρές στις εκάστοτε εφημερίδες, αφού τα παραδείγματα που παρατίθενται πηγά-
ζουν από ένα ευρύτερο υλικό. 

Η Συνθήκη της Λωζάνης υπογράφηκε στις 24 Ιουλίου 1923 στην ομώνυμη 
πόλη της Ελβετίας από την Ελλάδα, με επικεφαλής της αντιπροσωπείας τον 
Ελευθέριο Βενιζέλο, την Τουρκία, την Βρετανική Αυτοκρατορία, Γαλλία, Ιταλία, 
Ιαπωνία, Ρουμανία, το Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων (μετέπει-
τα βασίλειο της Γιουγκοσλαβίας), ενώ στις συνομιλίες συμμετείχαν το Βέλγιο, η 
Πορτογαλία, η Βουλγαρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση, με την 
οποία τερματιζόταν οριστικά η εμπόλεμη κατάσταση που είχε συνταράξει την 
Ανατολή από το 1914 μέχρι το 1922.2 Στο πλαίσιο της διάσκεψης υπογράφηκαν 
και ακόμη δεκαπέντε συμβάσεις. Έξι μήνες νωρίτερα στις 30 Ιανουαρίου 1923 
είχε υπογραφεί η σύμβαση περί ανταλλαγής ελληνικών και τουρκικών πληθυ-
σμών βασισμένη στην θρησκευτική και εθνική ταυτότητα. Όριζε την υποχρεωτι-
κή ανταλλαγή των Τούρκων υπηκόων, ελληνικού ορθοδόξου θρησκεύματος, των 
εγκατεστημένων επί των τουρκικών εδαφών, και των Ελλήνων υπηκόων, μου-
σουλμανικού θρησκεύματος, των εγκατεστημένων επί των ελληνικών εδαφών.3 
Η σύμβαση, η οποία στη συνέχεια κατέστη μέρος της Συνθήκης της Λωζάνης, 
αφορούσε περίπου 1.300.000 Έλληνες της Ανατολής και της Ανατολικής Θρά-
κης και 400.000 Μουσουλμάνους της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών του 
Αιγαίου στην Ελλάδα.4 Από την ανταλλαγή αυτή εξαιρέθηκαν οι Έλληνες κάτοι-
κοι της Κωνσταντινούπολης, και οι Μουσουλμάνοι κάτοικοι της Δυτικής Θράκης. 
Η Τουρκία την επικύρωσε στις 23 Αυγούστου και η Ελλάδα στις 25 Αυγούστου 
1923, οπότε και τέθηκε σε ισχύ. Το κείμενο της Συνθήκης αλλά και το ζήτημα της 
ανταλλαγής του ελληνοτουρκικού πληθυσμού αποτυπώθηκε στα πρωτοσέλιδα 

2 Γ. Γεωργής, «Το ιστορικό πλαίσιο της διάσκεψης και το περιεχόμενο της Συνθήκης της Λωζάννης» 
στον τόμο Γ. Γεωργής, Κ. Χ. Κυριακίδης, Χ. Χαραλάμπους (επιμ.), Λωζάννη 1923. Διαχρονικές Προ-
σεγγίσεις και εκτιμήσεις, Αθήνα 2017: Καστανιώτη, σ. 13-15.
3 Ό.π., σ. 23.
4 M. Rohringer, Documents on the Balkans. History, Memory, Identity: Representations of Histori-
cal Discourses in the Balkan Documentary Film, Newcastle 2009: Cambridge Scholars Publishing, 
σ. 158· Ε. Macar, “The policies of Turkey toward the Ecumenical Patriarchate: the single-party era 
(1923-45)”, στον τόμο B. C. Fortna, S. Katsikas, D. Kamouzis, P. Konortas (επιμ.), State-nationalisms 
in the Ottoman Empire, Greece and Turkey: Orthodox and Turkey, New York 2013: Routledge, σ. 137. 



Μαρίνα Μπάντιου

Ελληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις

| 677

των ελλαδικών εφημερίδων καθώς αποτέλεσε ένα σημαντικό εθνικό γεγονός.
Η ανταλλαγή του ελληνοτουρκικού πληθυσμού αρχικά αντιμετωπίστηκε φι-

λικά από τον Τύπο, παρουσιάζοντας μία φιλοπροσφυγική στάση καταδεικνύο-
ντας τις αντιξοότητες, την κακομεταχείριση και τον ξεριζωμό που υπέστησαν. 
Επιπλέον δημοσιοποιήθηκαν οι σκληρές συνθήκες, τις οποίες βίωσαν μέχρι να 
φθάσουν στην Ελλάδα. Η στάση γηγενών Ελλήνων, οι οποίοι χλεύαζαν τους πρό-
σφυγες καταδικάστηκε, προσπαθώντας να αναδειχθεί μέσα από τον Τύπο πως 
αυτή η καταστροφή, όπως χαρακτηρίστηκε, δεν αφορούσε μόνον τους πρόσφυ-
γες αλλά ολόκληρη την Ελλάδα. Επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί επίσης ως μία 
«παλλαϊκή συμφορά», όπως χαρακτηρίστηκε. Στις 14 Ιανουαρίου η Εφημερίς των 
Βαλκανίων, μία εφημερίδα η οποία κατέκρινε έντονα την αποσπασματικότητα 
και την αναποτελεσματικότητα των μέτρων για τους πρόσφυγες5 αναφέρεται 
ότι «Από τη Λωζάννη ειδήσεις παρουσιάζουν την κατάσταση στάσιμη. Ο αντα-
ποκριτής της Πατρίδας διαψεύδει τις πληροφορίες του ξένου τύπου ότι έγινε 
συμφωνία μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων για το ζήτημα της ανταλλαγής των πλη-
θυσμών».6 Ωστόσο κατά το διάστημα που εξετάζεται, η ανησυχία του ελλαδικού 
Τύπου εντάθηκε καθώς η πιθανότητα μόνιμης εγκατάστασης των προσφύγων 
στην Ελλάδα μεγάλωνε εστιάζοντας παράλληλα στην ανταλλαγή των ομήρων 
και των αιχμαλώτων. Στις 4 Απριλίου η εφημερίδα Ελεύθερον Βήμα ανέφερε 
στο πρωτοσέλιδο: 

Τραγικαί αφηγήσεις των αφικνουμένων εκ της Μικράς Ασίας αιχμαλώ-
των. Σκηναί ανθρώπων εκ των βασάνων τα οποία υπέστησαν από τους 
Τούρκους. Φρικιαστικαί λεπτομέρειαι της ζωής των στα στρατόπεδα της 
Ανατολής. Υπερχίλιοι αιχμάλωτοι έφτασαν διά του «πολιτικού».7 

Δημοσιεύτηκε ακόμη μία φωτογραφία, η οποία απεικονίζει κατά την λεζάντα 
«την τραγική εικόνα που παρουσιάζουν οι επιστρεφόμενοι Έλληνες», όπως και 
ένα έγγραφο της τουρκικής επιτροπής για την ανταλλαγή αιχμαλώτων, «πανο-
μοιότυπο του απολυτηρίου με το οποίο εφοδιάζουν οι Τούρκοι τους απελευθε-
ρωμένους Έλληνες». Το έγγραφο αυτό προέτρεπε τους στρατιώτες, πρώην αιχ-
μαλώτους να σκεφτούν τις φρικαλεότητες που εξετέλεσε ο ελληνικός στρατός 
στην Ανατολή, τώρα που θα αφεθούν ελεύθεροι, χάρη στην γενναιόψυχη καρδιά 
και του αισθήματος του ανθρωπισμού των Τούρκων, όπως αναφέρεται. Για αυτό 
το έγγραφο τους συνέστηνε να μην καταστρέψουν τόπους και κατοικίες. Τον Ιού-
λιο του 1923, όταν η υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης κρίθηκε πλέον δεδο-
μένη επισημοποιώντας την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών, ο ελλαδικός 
Τύπος επιχείρησε να εξομαλύνει την αντίδραση της κοινής γνώμης σχετικά με 
την επικείμενη έλευση των προσφύγων. Για αυτό προκαλεί μεγάλη εντύπωση η 

5 Β. Βλασίδης, «Η στάση των εφημερίδων της Θεσσαλονίκης απέναντι στους πρόσφυγες (1922-
1940)», Θεσσαλονίκη. Πρωτεύουσα των προσφύγων. Οι πρόσφυγες στην πόλη από το 1912 μέχρι 
σήμερα, Θεσσαλονίκη 2013, σ. 111-112.
6 Εφ. Εφημερίς των Βαλκανίων, 14/01/1923.
7 Εφ. Ελεύθερον Βήμα, 04/04/1923.
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επιλογή της εφημερίδας Εμπρός στις 17 Ιουλίου να δημοσιεύσει τη διαμαρτυρία 
της τουρκικής εφημερίδας Akşam από την Κωνσταντινούπολη για την υπογρα-
φή της Σύμβασης περί ανταλλαγής πληθυσμών, προβάλλοντας μία διαφορετική 
εικόνα των Ελλήνων προσφύγων. Στο εν λόγω άρθρο με τίτλο «Οι Τούρκοι κατά 
της ανταλλαγής των πληθυσμών» γράφεται: 

Οι σωθέντες Τούρκοι καταφεύγουν προς την ερειπωθείσα τουρκική πα-
τρίδα. Οι πρόσφυγες φεύγοντας εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, το ψωμί 
τους, τα όσια και τα ιερά τους και όλη την περιουσία στους Ρωμιούς, 
οι οποίοι φεύγοντας από την Ανατολή πυρπόλησαν τα σπίτια και κάθε 
περιουσία. [...] Εκτός αυτού, όλες οι επαύλεις της Μακεδονίας καλλιερ-
γημένες και περιποιημένες και με όλα τα εργαλεία θα παραμείνουν στα 
χέρια των Ρωμιών, οι οποίοι θα μετατρέψουν τους μεδρεσέδες (τα ιερο-
σπουδαστήρια) σε σχολεία, τα τεμένη σε ναούς και αυτοί στην Ανατολή 
έχουν πυρπολήσει ακόμη και τις καλύβες, έχουν εκριζώσει τα αμπέλια 
και δεν άφησαν ούτε χωριό ούτε πόλη τούρκικη.8 

Κατά την υπογραφή της Συνθήκης, ο ιδεολογικός πυρήνας των εφημερίδων 
είχε σχέση με την αποδοχή της ή όχι. Ορισμένες παρότι κατανοούν την ήττα της 
Ελλάδας, καθώς έχει υποστεί σοβαρή απώλεια εδαφών, εστιάζουν στη Συνθή-
κη της Λωζάνης υπερτονίζοντας πως με αυτό τον τρόπο θα έλθει επιτέλους η 
ειρήνη, ενώ από την άλλη πλευρά ορισμένες καταδικάζουν την υπογραφή της. 
Στην Καθημερινή της 25ης Ιουλίου δημοσιεύεται στο πρωτοσέλιδο το ραδιοτη-
λεγράφημα από την Κωνσταντινούπολη γράφοντας «Η συνθήκη της ειρήνης 
υπεγράφη εν Λωζάννη σήμερον. Η τελετή ήρχισε περί την 3ην μετά μεσημβρίας. 
3.15΄ υπέγραψεν ο Ισμέτ πασσάς. 3.45΄ υπέγραψεν ο κ. Βενιζέλος». Η τελετή χα-
ρακτηρίζεται ως «επιβλητική και μεγαλοπρεπής», επισημαίνοντας την απουσία 
μεγάλων πολιτικών φυσιογνωμιών, ενώ η Συνθήκη περιγράφεται με επαινετικό 
ύφος.9 Η Εμπρός την ίδια ημέρα αναφέρει στο πρωτοσέλιδο «Η ειρήνη υπεγρά-
φη χθες εις την Λωζάνη». Παρίσιοι 24 Ιουλίου ώρα 7μμ τηλεγραφούσιν εκ Λωζά-
νης ότι η συνθήκη της ειρήνης υπεγράφη».10 Οι διπλωματικές κινήσεις της Ελ-
λάδας προβάλλονται θετικά αναφέροντας μάλιστα ότι η Ανατολική Θράκη είχε 
χαθεί ήδη πριν τη Διάσκεψη. Επιπλέον απεικονίζονται οι πρωταγωνιστές της 
Συνθήκης, ο Βενιζέλος ως αρχηγός της ελληνικής αντιπροσωπείας, ο επίτροπος 
επί των Εξωτερικών της Άγκυρας Ισμέτ Ινονού και οι Σύμμαχοι πληρεξούσιοι, 
ο στρατηγός Πελλέ της Γαλλίας, ο σερ. Ράμπολδ της Μεγάλης Βρετανίας και ο 
Μοντάνια της Ιταλίας. Στο αντίστοιχο άρθρο υποστηρίζεται πως η Συνθήκη θα 
θέσει τέρμα στην ανώμαλη κατάσταση υπό την οποία διατελούν ακόμη οι λαοί 
της Ανατολής εξασφαλίζοντας ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον. Η εφη-
μερίδα Θεσσαλία δημοσιεύει την ίδια ημέρα στο πρωτοσέλιδο το άρθρο με τίτλο 
«Η υπογραφή της ειρήνης», στο οποίο γράφεται «Εμπορούμεν επιτέλους να ανα-

8 Εφ. Εμπρός, 17/07/1923.
9 Εφ. Καθημερινή, 25/07/1923.
10 Εφ. Εμπρός, 25/07/1923.
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πνεύσομεν. Η ειρήνη που επί τόσους μήνας μας εβασάνισε, πότε προσεγγίζουσα 
και πότε απομακρυνομένη είναι πλέον πραγματικότητα».11 Εντύπωση προκαλεί η 
εφημερίδα Έθνος την ίδια ημέρα, καθώς δημοσιεύει στο πρωτοσέλιδο έναν χάρ-
τη της Τουρκίας σύμφωνα με τη Συνθήκη, από την ιταλική εφημερίδα Corriere 
della Sera υπό τον τίτλο «Τι κατόρθωσε ο παλαιοκομματισμός», ενώ στο αντί-
στοιχο άρθρο γράφει ότι «η υπογραφείσα ειρήνη δεν είναι το άξιο αποτέλεσμα 
των δεκαετών υπερφυών αγώνων του ελληνικού έθνους». Σημειώνει ακόμη πως 
«η νυν ειρήνη είναι το αποτέλεσμα του ιλιγγιώδους και απιστεύτου σφάλματος 
της 1ης Νοεμβρίου, στο οποίο οδήγησαν εγκληματικώς τον ελληνικό λαό η ασυ-
νείδητη και κακούργα δημαγωγία».12 Στο ίδιο μήκος κύματος η εφημερίδα Αμάλ-
θεια της Σμύρνης και το άρθρο του Γεωργίου Παπαντωνάκη στο πρωτοσέλιδο, 
ο οποίος χαρακτηρίζει την Συνθήκη ως ένα από τα μελανότερα κεφάλαια της 
σύγχρονης διπλωματικής ιστορίας, αποτελώντας σύμβολο της ευρωπαϊκής πα-
ρακμής και απόδειξη κατάπτωσης της έννοιας του δημοσίου δικαίου. Αναφορικά 
με την Ελλάδα, την χαρακτηρίζει ηττημένη και σμικρυνθείσα, ως το αιματόβρε-
χτο σύμβολο μιας βαθύτερης και σοβαρότερης ήττας των Δυτικών Δυνάμεων 
από τους εχθρούς τους. Το άρθρο κλείνει σε έντονο ειρωνικό ύφος γράφοντας 
πως με τη Συνθήκη αναμφίβολα δικαιούνται να πανηγυρίζουν οι εν Άγκυρα και 
Κωνσταντινούπολει.13 Στον Ελεύθερο Τύπο στις 25 Ιουλίου γράφεται από ειδι-
κό απεσταλμένο της εφημερίδας πως ο Βενιζέλος δήλωσε πως υπέγραψε με 
βαθιά μελαγχολία τη Συνθήκη, όμως το έκανε με την συναίσθηση πως προσφέ-
ρει υπηρεσία στην Ελλάδα, καθώς σμία επανάληψη του πολέμου θα μπορούσε 
να οδηγήσει την χώρα σε πλήρη όλεθρο.14 Η Εστία φέρει έναν ιδιαίτερο τίτλο 
«Από τα Σεβράς εις την Λωζάννην. Τι είχομεν, τι θα εχάνομεν, τι εσώσαμεν. Τρεις 
σταθμοί της ελληνικής ιστορίας.» παραθέτοντας τους όρους της Συνθήκης των 
Σεβρών συγκριτικά με αυτούς της Συνθήκης της Λωζάνης και του τι θα πετύχαι-
ναν οι Τούρκοι εάν δεν μεσολαβούσε η επανάσταση. Παρουσιάζεται πως από 
τον θρίαμβο των Σεβρών με την κατοχύρωση της Δυτικής Θράκης και την εν-
σωμάτωση της Ανατολικής έως περίπου την Κωνσταντινούπολη επισημοποιώ-
ντας την παρουσία στη Σμύρνη και την ενδοχώρα της, κατέληξε η Ελλάδα στην 
τραγωδία της Μικράς Ασίας.15 Η Μακεδονία του Ιωάννη Βελλίδη, η εφημερίδα 
με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη στήριξε την Συνθήκη και τον 
Βενιζέλο σχολιάζοντας την στάση της Γαλλίας. Στις 24 Ιουλίου γράφει με τίτλο 
«Σε ποιον οφείλεται η εν Λωζάνη αποτυχία. Στη Γαλλία εκδηλώνεται δυσφορία 
κατά της ειρήνης. Η τύχη των εν Τουρκία διαμενόντων ξένων» παραθέτει μία 
ανταπόκριση από το Παρίσι, κατά την οποία περιγράφεται το κλίμα δυσφορίας 
της γαλλικής κοινής γνώμης για την Συνθήκη χαρακτηρίζοντας παράλληλα την 

11 Εφ. Θεσσαλία, 25/07/1923.
12 Εφ. Έθνος, 25/07/1923.
13 Εφ. Αμάλθεια, 24/07/1923.
14 Εφ. Ελεύθερος Τύπος, 25/07/1923.
15 Εφ. Εστία, 25/07/1923.
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πολιτική της Γαλλίας ως άθλια καθώς εγκατέλειψε τους χριστιανούς της Ανατο-
λής.16 Η ίδια εφημερίδα στις 26 Ιουλίου δημοσιεύει την αντίδραση του τουρκικού 
τύπου σχετικά με την ανταλλαγή των πληθυσμών, ο οποίος κάνει λόγο για αδικία 
εις βάρος των τουρκικών συμφερόντων προπαγανδίζοντας πυρετωδώς, όπως 
αναφέρει η εφημερίδα, με σκοπό να προσελκύσουν και άλλους Τούρκους λόγου 
χάρι τους Βοσνίους. Η Μακεδονία σχολιάζει με έντονο ύφος πως η κυβέρνηση 
της Άγκυρας γνωρίζει «την τουρκική ψυχολογία, ιδίως δε τα στενά όρια της δι-
ανοητικότητας του αναγνωστικού τους κοινού».17 Η εφημερίδα Πατρίς στις 24 
Ιουλίου δημοσιεύει στο πρωτοσέλιδο τρεις χάρτες της Ελλάδας. Στα αριστερά η 
Ελλάδα των παλαιοκομματικών, κατά τη λεζάντα, όπως την παρέλαβε ο Βενιζέ-
λος με τον κόμμα των Φιλελευθέρων το 1910. Ενδιάμεσα η Ελλάδα του Βενιζέ-
λου το 1920 και στα δεξιά η Ελλάδα, όπως γράφεται, «της κουρελοποίησης της 
Συνθήκης των Σεβρών, όπως την κατάντησαν» το 1922. Το σχετικό άρθρο φέρει 
τον εξής τίτλο «Γελοίοι πανηγυρισμοί μετά την πολύ τραγική κωμωδία, όπως θα 
ονόμαζε το συνέδριο της Λωζάνης ο Σαίξπηρ». Ο ανταποκριτής Γεώργιος Βεντή-
ρης γράφει «αυτοσχέδιοι πολιτικοί άνδρες και πρόχειροι διπλωμάτες ενόμισαν 
σκόπιμον και κόσμιον να κλείσουν μία εξάμηνη θλιβερή περίοδο με παράκαιρους 
πανηγυρισμούς. Μεγάλες και εντελώς κενές λέξεις χαιρέτισαν την κηδεία του 
Δυτικού γοήτρου στην Εγγύς Ανατολή».18 Η εφημερίδα Σφαίρα του Πειραιά στις 
26 Ιουλίου κάνει λόγο για την «εξευτελιστική» Συνθήκη, όπως χαρακτηρίζεται 
από τον Άγγλο πρωθυπουργού Λόυδ Τζορτζ, μία άποψη την οποία ενστερνίζε-
ται και η εν λόγω εφημερίδα.19 Η εφημερίδα Τηλέγραφος της Θεσσαλονίκης την 
ίδια ημέρα γράφει στο πρωτοσέλιδο πως επιτέλους η ειρήνη υπεγράφη, όμως 
οι Έλληνες δεν θα πανηγυρίσουν διότι δεν αποτελεί την ικανοποιητικότερη λύση 
μετά τους ενδεκαετείς πολεμικούς αγώνες κατά τους οποίους άφθονες υπήρξαν 
οι θυσίες του ελληνικού λαού.20 Ο Ριζοσπάστης αποφεύγει να σχηματίσει γνώμη 
την επομένη της υπογραφής της Συνθήκης δηλώνοντας στο πρωτοσέλιδο ότι 
κρατούν μία επιφύλαξη ελπίζοντας πολύ γρήγορα να αποκαλύψουν την αντικει-
μενική αλήθεια. Εμμέσως ωστόσο διαφαίνεται η αρνητική του στάση απέναντι 
στο γεγονός αναφέροντας πως ο ελληνικός λαός δεν ρωτήθηκε ποτέ υπό ποιους 
όρους θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί η ειρήνη.21

Συμπερασματικά μέσα από το αρχειακό υλικό του Τύπου έρχεται στο φως 
πλούσιο υλικό της εποχής, όπως παρουσιάστηκε μέσα από μία ενδεικτικά επι-
λεγμένη λίστα τίτλων, οι οποίοι σχετίζονται με τη Συνθήκη της Λωζάνης και την 
ανταλλαγή πληθυσμών του 1923. Αρχικά είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί 
πως το ενδιαφέρον του Τύπου για το εν λόγω ζήτημα ήταν μεγάλο και συνεχές, 

16 Εφ. Μακεδονία, 25/07/1923.
17 Ό.π., 26/07/1923.
18 Εφ. Πατρίς, 24/07/1923.
19 Εφ. Σφαίρα, 26/07/1923.
20 Εφ. Τηλέγραφος, 26/07/1923.
21 Εφ. Ριζοσπάστης, 26/07/1923.
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ενημερώνοντας σε καθημερινή βάση για τις εξελίξεις μέσω ανταποκριτών και 
πρακτορείων, αποτελώντας παράλληλα ένα από τα κεντρικά θέματα συζήτη-
σης των εφημερίδων. Συγκεφαλαιώνοντας μέσα από την συγκριτική ερμηνεία 
όλων των παραπάνω στοιχείων, τα οποία συλλέχθηκαν και παρατέθηκαν, είναι 
εμφανής η μεροληπτική στάση των εφημερίδων όσον αφορά την ενημέρωση και 
τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης για τις εξελίξεις με μοναδικά κοινά χαρακτη-
ριστικά α) την αντιμετώπιση της Συνθήκης ως ένα μείζον διεθνές ζήτημα και β) 
το επιλεκτικό ενδιαφέρον τους. Τα γεγονότα καλύφθηκαν σε μεγάλη κλίμακα με 
πληθώρα άλλοτε εκτενών άλλοτε συντομότερων δημοσιεύσεων. Η κάλυψη των 
γεγονότων βασιζόταν κυρίως σε αναφορές ανταποκριτών και ραδιοτηλεγραφή-
ματα. Αναπόφευκτα η αρθρογραφία κινείται αναλόγως της στάσης της εφημερί-
δας. Ο ελλαδικός Τύπος χωρίστηκε ιδεολογικά σε δύο πεδία. Το ένα αποδεχόταν 
και υποστήριζε την υπογραφή, ενώ το άλλο την καταδίκαζε παρουσιάζοντας την 
υποχρεωτική ανταλλαγή ως «χείριστη λύση» ή «αισχρό και απεχθές μέτρο». Σχε-
τικά με την ανταλλαγή των πληθυσμών παρατηρείται ότι συνειδητά δημοσιεύο-
νται πολλά κείμενα μνήμης, τα οποία περιέχουν αναμνήσεις απλών ανθρώπων 
από τη Μικρασιατική Καταστροφή και την εκκένωση της ανατολικής Θράκης. 

Εν κατακλείδι με την ολοκλήρωση της έρευνας παρατίθεται μία σαφής ει-
κόνα για την παρουσίαση της υπογραφής της Συνθήκης της Λωζάνης και της 
ελληνοτουρκικής ανταλλαγής πληθυσμού στον ελλαδικό Τύπο. Η παρούσα ερ-
γασία ωστόσο διαθέτει εξαιρετικές προοπτικές περαιτέρω διερεύνησης με κύ-
ριο σημείο ενδιαφέροντος την συγκριτική ερμηνεία του ελλαδικού και διεθνούς 
τύπου της εποχής σχετικά με την αποτύπωση της Συνθήκης της Λωζάνης και της 
ανταλλαγής πληθυσμού αλλά και σε ειδικότερο επίπεδο με την προσέγγιση των 
γεγονότων από τις κατά τόπους εφημερίδες.



Απελάσεις Ελλήνων υπηκόων από την Τουρκία:  
Ανέκδοτη αλληλογραφία Μητροπολίτου Δέρκων Ιακώβου  

με τους απελασθέντες Mητροπολίτες Σελευκείας Αιμιλιανό  
και Φιλαδελφείας Ιάκωβο (1964-1969)

Πασχάλης Βαλσαμίδης
Επίκουρος Καθηγητής 

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Στις 16 Μαρτίου του 1964 η Τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε την καταγγελία 
της Σύμβασης περί Εγκατάστασης, Εμπορίου και Ναυτιλίας που υπογράφτηκε 
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στην Άγκυρα στις 30 Οκτωβρίου του 1930.1 Απε-
λαύνονταν οι Έλληνες της Τουρκίας που έφεραν ελληνικά διαβατήρια και είχαν 
το δικαίωμα να πάρουν μόνο πράγματα (ρουχισμό) βάρους 20 κιλών και λίρες 
Τουρκίας αξίας 20 δολαρίων.2 

Μετά την απόφαση αυτή οι τουρκικές εφημερίδες άρχισαν να δημοσιεύουν 
καταλόγους με ονόματα Ελλήνων3 με τις κατηγορίες ότι δρούσαν αντεθνικά, ενί-
σχυαν χρηματικά την ΕΟΚΑ ως ενεργά μέλη της Ελληνικής Ένωσης Κωνσταντι-
νουπόλεως4 και έπρεπε να εγκαταλείψουν την Τουρκία.5 Στα πλαίσια αυτά 

1 Βλ. «Συνθήκη Φιλίας, Ουδετερότητας, Διαλλαγής και Διαιτησίας», ΦΕΚ τ. Α΄ 96/15.4.1931, σ. 655-
661· R. Akar-Hülya Demir, İstanbul’ un son sürgünleri. 1964’ de Rumların sınır dışı edilmesi (Οι τε-
λευταίοι εξόριστοι της Κωνστανταντινούπολης. Οι απελάσεις των Ρωμιών του 1964), İstanbul 2004 
και στην ελληνική, μτφρ. Ι. Τοπτσόγλου, Οι τελευταίοι εξόριστοι της Κωνστανταντινούπολης, Αθήνα 
2004· Οι απελάσεις του 1964. Μαρτυρίες Ελλήνων Κωνσταντινουπολιτών, Αθήνα 2004: Εκδόσεις 
Τσουκάτου· Α.  Κλάψης, Το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο της 10ης Ιουνίου 1930. Ο Ελευθέριος Βενιζέ-
λος και η διευθέτηση των εκκρεμοτήτων της Σύμβασης της Λωζάννης για την ανταλλαγή των πλη-
θυσμών, Αθήνα 2010: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης· M. Mazower, Greece and the Inter-war economic crisis, 
Oxford 1991: Oxford University Press.
2 Βλ. τον δικτυακό τόπο: https://www.onalert.gr/enoples-dynameis/50-xronia-meta-oi-tourkoi-
omologoun-to-eglima-kata-ellinon-to-1964/108538/ (τελευταία πρόσβαση 3/08/2020).
3 Βλ. “367 Yunan uyruklu” (367 Έλληνες υπήκοοι), εφ. Cumhuriyet 14.260 (11 Nisan 1964)· “384 
Yunanlı sınır dışı edililiyor” (Απελαύνονται 384 Έλληνες), εφ. Yeni İstanbul 5.159 (22 Nisan 1964)·  
S. Ahgönlü, Türkiye Rumları (Οι Ρωμιοί της Τουρκίας), İstanbul 2007: İletişim, σ. 263, 265. Επίσης 
κατάλογοι δημοσιεύτηκαν και στις ελληνικές εφημερίδες της Κωνσταντινούπολης. Βλ. «Απηλάθη-
σαν χθες εκ Τουρκίας οι τέσσαρες Έλληνες υπήκοοι», εφ. Εμπρός [Κωνσταντινούπολη (11 Απριλίου 
1964)]· «32 Έλληνες υπήκοοι θ’ απελαθούν κατά την προσεχή εβδομάδα. Εις ποια επαγγέλματα 
ανήκουν τα πρόσωπα τα οποία διατάσσονται να εγκαταλείψουν τας εργασίας των και νέοι κατάλο-
γοι καταστρώνονται αρμοδίως», εφ. Εμπρός (11 Απριλίου 1964)· «Οι απελαθέντες και απελαυνόμε-
νοι κατά επαγγέλματα», εφ. Απογευματινή [Κωνσταντινούπολη (4 Ιουλίου 1964)].
4 R. Akar-Hülya Demir, İstanbul’ un son sürgünleri..., ό.π., σ. 75· S. Ahgönlü, Türkiye Rumları, ό.π., σ. 262. 
Η Ελληνική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 27 Δεκεμβρίου του 
1933. Βλ. Σ. Δεκαβάλλας, «Το κλείσιμο της Ελληνικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως και οι πρώτες 
επιλεκτικές απελάσεις Ελλήνων υπηκόων», στο Μνήμες Κωνσταντινούπολη, Ίμβρος, Τένεδος 1923-
1955, Πρακτικά Διημερίδας, Καλαμαριά 11-12 Νοεμβρίου 1995, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 103-111.
5 Βλ. «Θα απελαύνονται κηρυσσόμενοι έκπτωτοι της τουρκικής ιθαγενείας οι βλάπτοντες τα οικο-
νομικά και πολιτικά συμφέροντα της χώρας Ρωμιοί», εφ. Εμπρός (29 Μαρτίου 1964).
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Ο Μητροπολίτης Δέρκων Ιάκωβος (Συλλογή Μητροπολίτου  
Θεοδωρουπόλεως κυρού Γερμανού)

εντάχθηκαν οι μητροπολίτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου Σελευκείας Αιμιλι-
ανός Ζαχαρόπουλος και Φιλαδελφείας Ιάκωβος Τζαναβάρης επειδή ανέπτυξαν 
αντεθνική δράση6 με αποτέλεσμα να βρεθούν εκτός των συνόρων της Τουρκίας.7 

Πριν αναφερθούμε στις απελάσεις των μητροπολιτών και στην αλληλογρα-
φία τους με τον Μητροπολίτη Δέρκων Ιάκωβο (1950-1977) θα παρουσιάσουμε 
σύντομα βιογραφικά τους.

Ο Δέρκων Ιάκωβος Παπαπαϊσίου γεννήθηκε στη Νεάπολη (Nevsehir) της 
Καππαδοκίας το 1885. Τα εγκύκλια γράμματα διδάχθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα 
του.8 Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, από την οποία αποφοίτησε 
το 1916.9 Χειροτονήθηκε διάκονος και αμέσως διορίσθηκε ιεροκήρυκας στην 

6 Βλ. «Κηρυσσόμενοι έκπτωτοι της τουρκικής ιθαγένειας. Θ’ απελαθούν οι μητροπολίται Σε-
λευκείας κ. Αιμιλιανός και Φιλαδελφείας κ. Ιάκωβος», εφ. Εμπρός 3.836 (13 Απριλίου 1964)· “İki 
metropolitin zararlı faaliyetleri açıklandı” (Ανακοινώθηκαν οι επιβλαβείς δράσεις των δύο μητροπο-
λιτών), εφ. Yeni İstanbul 5.162 (18 Nisan 1964).
7 Βλ. τον δικτυακό τόπο: http://www.agos.com.tr/tr/yazi/6866/rum-tehcirinde-sinir-disi-edilen-iki-
metropolitin-hikyesi (τελευταία πρόσβαση 3/08/2020). Πβ. τον δικτυακό τόπο: http://www.altust.
org/2014/05/istisna-mi-sureklilik-mi-elcin-macar/(τελευταία πρόσβαση 3/08/2020).
8 Βλ. Α. Τσερνόγλου, «Ιάκωβος», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια 6 (1965), σ. 649· Π. Βαλ-
σαμίδης, «Αυτοβιογραφία του Δέρκων Ιακώβου Παπαπαϊσίου», εφ. Ο Πολίτης 542 (Ιούνιος 2012),  
σ. 17 κ.εξ.
9 Β. Σταυρίδης, Η ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, Θεσσαλονίκη 1988: Αφοί Κυριακίδη, σ. 286.
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κοινότητα Κοντοσκαλίου10 και στη συνέχεια έγινε αρχιδιάκονος της Μητροπόλε-
ως Χαλκηδόνος. Το 1919 προσλήφθηκε στην Πατριαρχική Αυλή ως γραφέας της 
συνόδου· κατά έτη 1922-1924 διορίστηκε αρχειοφύλακας και κατά τα έτη 1924-
1926 Μέγας αρχιδιάκονος.11 Στις 23 Μαρτίου του 1926 εξελέγη Μητροπολίτης 
Ίμβρου και Τενέδου.12 Στην επαρχία του κατόρθωσε να ενθρονιστεί τον Οκτώ-
βριο του 1930. Στις 23 Μαΐου του 1950 μετατέθηκε στη Μητρόπολη Δέρκων.13 
την οποία ποίμανε έως τις 5 Φεβρουαρίου του 1977, οπότε υπέβαλε οικειοθελή 
παραίτηση.14 Απεβίωσε στις 5 Μαρτίου του 1980.15

Ο Σελευκείας Αιμιλιανός Ζαχαρόπουλος γεννήθηκε στη Χάλκη στις 12 Απρι-
λίου του 1915. Τα εγκύκλια γράμματα διδάχθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Συ-
νέχισε τις γυμνασιακές σπουδές στη Μεγάλη του Γένους Σχολή και ακολούθως 
γράφτηκε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, από την οποία αποφοίτησε το 1936.16 
Χειροτονήθηκε διάκονος το 1937 και διορίστηκε στο ναό των Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης Υψωμαθείων17 και στη συνέχεια στο ναό του Αγίου Νικολάου Γαλατά.18 
Υπηρέτησε στην Πατριαρχική Αυλή και στις 5 Οκτωβρίου 1951 έγινε Μέγας Πρω-
τοσύγκελος.19 Στις 4 Ιουνίου του 1959 εξελέγη Μητροπολίτης Σελευκείας και διε-
τέλεσε Αρχιερατικώς Προϊστάμενος της Κοινότητας Σταυροδρομίου.20

10 Βλ. Ν. Γκίνης – Κ. Στράτος, Εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης, Αθήνα 1999: Καστανιώτη, σ. 
69-75· Μ. Χρυσόστομος, Ορθόδοξοι ενοριακοί ναοί και αγιάσματα της περιφέρειας Βλάγκας-Κο-
ντοσκαλίου-Υψωμαθείων, Αθήνα 2004, σ. 21-31.
11 Σ. Ζερβόπουλος, «Οι εν Τουρκία μητροπολίται», Ημερολόγιον Εγκυκλοπαιδικόν 1 (1933), σ. 149-150.
12 Α. Τσακόπουλος, «Επισκοπικοί κατάλογοι κατά τους κώδικας των υπομνημάτων του Αρχειοφυ-
λακίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου», Ορθοδοξία 34 (1959), σ. 177· Μελίτων Καρά (Μητροπολί-
της Φιλαδελφείας), Η Νήσος Ίμβρος. Συμβολή εις την Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν της, Θεσσαλονίκη 
1987, σ. 179-180· Β.  Ατέσης, «Η Ιερά Μητρόπολις Ίμβρου και Τενέδου ανά τους αιώνας», Επετηρίδα 
Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας, Εκκλησία και Θεολογία, τ. Β΄, Αθήναι 1981, σ. 
488· Θ. Γερμανός, «Ο από Ίμβρου και Τενέδου Γέρων Μητροπολίτης Δέρκων κυρός Ιάκωβος Παπα-
παϊσίου», εφ. Ίμβρος 24-25 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1994), σ. 14-16.
13 Α. Τσακόπουλος, Ορθοδοξία 34 (1959), σ. 349· «Μητροπολίτης Δέρκων εξελέγη σήμερον ο Σεβ. 
Μητροπολ. Ίμβρου και Τενέδου κ. Ιάκωβος», εφ. Βήμα 1.357 [Κωνσταντινούπολη (23 Μαΐου 1950)].
14 Β. Σταυρίδης, H Iερά Mητρόπολις Δέρκων. Oικουμενικόν Πατριαρχείον, Θεσσαλονίκη 1991: Αφοί 
Κυριακίδη, σ. 97· Α. Τύχων, Η ανέκδοτος αλληλογραφία του Μητροπολίτου Δέρκων Ιακώβου Παπα-
παϊσίου μετά του Ηγουμένου της Λογγοβάρδας Φιλόθεου Ζερβάκου, Πάρος 2018, σ. 26.
15 «Μητροπολίτης Δέρκων κυρός Ιάκωβος», εφ. Απογευματινή 929 (7 Μαρτίου 1980).
16 Β. Σταυρίδης, Η ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, ό.π., σ. 468. 
17 Για το ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης βλ. Μύρων Χρυσόστομος, Ορθόδοξοι ενοριακοί 
ναοί..., ό.π., σ. 51-57.
18 Για το ναό βλ. Τ. Σοφιανός, Iστορία του εν Γαλατά ιερού ναού του αγίου Νικολάου και των λοιπών 
ναών, εν Αθήναις 1919· Κυδωνιών Αγαθάγγελου, «Ναοί Γαλατά», Ο 23 (1948), σ. 111-116· O. Türker, 
Galata’ dan Karaköy’e. Bir liman hikayesi (Από το Γαλατά στο Καράκιο. Η ιστορία ενός λιμανιού), 
İstanbul 2000, σ. 38.
19 Β. Σταυρίδης, Οι οικουμενικοί πατριάρχαι 1860-σήμερον. Ιστορία και κείμενα, Θεσσαλονίκη 
2004: Αφοί Κυριακίδη, σ. 830.
20 Α. Τσακόπουλος, «Επισκοπικοί κατάλογοι», Ορθοδοξία 34 (1959), σ. 358.
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Από αριστερά ο Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Ιάκωβος Τζαναβάρης και δεξιά  
ο Μητροπολίτης Σελευκείας Αιμιλιανός21

Ο Φιλαδελφείας Ιάκωβος Τζαναβάρης γεννήθηκε στο χωριό Αντιά Καρύ-
στου Ευβοίας στις 4 Μαρτίου του 1920. Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή 
της Χάλκης το 1942.22 Στις 29 Ιουνίου του 1941 χειροτονήθηκε διάκονος και διο-
ρίστηκε στη Μητρόπολη Χαλκηδόνος.23 Το 1946 εισήλθε στην Πατριαρχική Αυλή 
ως Κωδικογράφος της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ στις 
21 Οκτωβρίου του 1947 έγινε Υπογραμματέας και στις 14 Δεκεμβρίου του 1950 
προήχθη σε Αρχιγραμματέα.24 Στις 5 Αυγούστου του 1954 εξελέγη Μητροπολί-
της Φιλαδελφείας.25 

Οι μητροπολίτες την περίοδο που προετοιμάζονταν η Ελλάδα και η Τουρκία 
να ενταχτούν στο ΝΑΤΟ ζήτησαν από την τουρκική κυβέρνηση να αποκτήσουν 
την τουρκική ιθαγένεια. Το αίτημά τους έγινε δεκτό και με απόφαση του υπουργι-

21 Βλ. Ιερά Μητρόπολις Βελγίου, στον δικτυακό τόπο: https://orthodoxia.be/%ce%bf-%ce%b2%
ce%b5%ce%bb%ce%b3%ce%af%ce%bf%cf%85-%e1%bc%80%ce%b8%ce%b7%ce%bd%
ce%b1%ce%b3%cf%8c%cf%81%ce%b1%cf%82/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ac
%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%bf%ce%b9/%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%8
0%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b2%ce%b5%ce%bb%ce%b3%c
e%af%ce%bf%cf%85-%ce%b1%e1%bc%b0%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce
%bd%cf%8c%cf%82/ (τελευταία πρόσβαση 8/08/2020).
22 Β. Σταυρίδης, Η ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, ό.π., σ. 472.
23  Για τη Μητρόπολη Χαλκηδόνος βλ. Α. Ιορδάνογλου, Η Μητρόπολις Χαλκηδόνος από την αρχαι-
ότητα έως σήμερα, Αθήνα 2000. 
24 Β. Σταυρίδης, Οι οικουμενικοί πατριάρχαι..., ό.π., σ. 832.
25 Α. Τσακόπουλος, «Επισκοπικοί κατάλογοι», ό.π., σ. 355-356.
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κού συμβουλίου της Τουρκίας ο Σελευκείας Αιμιλιανός την έλαβε με την ιδιότητα 
του Μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου το 1949 και ο Φιλαδελφείας Ιάκωβος το 1951.26 

Το διάστημα των απελάσεων και λόγω του Κυπριακού ζητήματος, όπως αναφέρου-
με παραπάνω, οι μητροπολίτες κατηγορήθηκαν και με την υπ’ αρ. 30041/11.4.1964 από-
φαση του υπουργικού συμβουλίου της Τουρκίας κηρύχθηκαν έκπτωτοι της τουρκικής 
ιθαγένειας.27 Το Φανάρι προέβη σε διαβήματα χωρίς όμως να καταφέρει να αποτρέψει 
την απέλαση των μητροπολιτών. Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας (1948-1972) με το κύρος 
που διέθετε ίσως σταμάτησε να γίνουν άλλες απελάσεις ιεραρχών του Οικουμενικού 
Θρόνου, όπως αντιλαμβανόμαστε από τα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου.28

Με το θέμα των μητροπολιτών ιδιαίτερα ασχολήθηκαν οι ραδιοφωνικοί 
σταθμοί της Ελλάδας και της Τουρκίας.29 Ακόμα ο ελλαδικός και ο τουρκικός τύ-
πος και περιοδικά.30 Ο ομογενειακός τύπος της Κωνσταντινούπολης δημοσίευε 
ειδήσεις που προέρχονταν αποκλειστικά από τις τουρκικές εφημερίδες χωρίς 
να παίρνει θέση, διότι οι εκδότες και οι δημοσιογράφοι31 φοβόντουσαν για τυχόν 
σε βάρος τους κατηγορίες, συλλήψεις και φυλακίσεις. Έτσι οι Έλληνες της Κων-
σταντινούπολης ενημερώνονταν κυρίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της 
Τουρκίας, τα οποία δεν μετέδιδαν κατ’ αυτούς έμπιστες ειδήσεις.
Παρακάτω θα παρουσιάσουμε ειδήσεις από τον τύπο της Κωνσταντινούπολης. 

Η εφημερίδα Τζουμχουριέτ στις 13 Απριλίου του 1964 για τους μητροπολίτες 
τόνιζε ότι η Τουρκία θα απαλλαγεί από δύο elebaşı (αρχηγούς) και ότι το σχετικό 
νομοδιάταγμα της απέλασής τους θα υπογραφεί σύντομα.32 Η εφημερίδα Μιλιγιέτ 

26 “Patrik vekili ve metropolit Türk vatandaşlığından ıskat edildi” (Ο Μέγας Πρωτοσύγκελος και ο 
μητροπολίτης έκπτωτοι της τουρκικής ιθαγένειας), εφ. Yeni İstanbul 5.155 (18 Nisan 1964). 
27 “Patrik vekili Emilyanos vatandaşlıktan çıkarıldı” (Ο Μέγας Πρωτοσύγκελος Αιμιλιανός έκπτωτος 
της ιθαγένειας), εφ. Yeni Sabah 9.016 (18 Nisan 1964).
28 Ήταν οι μητροπολίτες Ίμβρου Νικόλαος Κουτρουμπής (1964-1972), Σταυρουπόλεως Μάξιμος 
Ρεπανέλης (1961-1991) και Μύρων (1961-1991) μετέπειτα Εφέσου Χρυσόστομος Κωνσταντινίδης 
(1991-2006). «Συνεχίζονται αι απελάσεις. Την Τρίτην θα απελαθούν οι μητροπολίται Φιλαδελφείας 
και Σελευκείας», εφ. Χρόνος 897 [Κωνσταντινούπολη (19 Απριλίου του 1964)]. «Κατά την “Γενή Ιστα-
μπούλ” θα απελαθούν προσεχώς άλλοι δύο μητροπολίται του Οικουμενικού Θρόνου», εφ. Εμπρός 
3.850 (30 Απριλίου 1964).
29 «Σχόλιον των ραδιοσταθμών διά τον θόρυβον περί την απέλασιν των δύο μητροπολιτών. Ποίαι 
ενέργειαι τους βαρύνουν», εφ. Απογευματινή (4 Μαΐου 1964). 
30 Βλ. “Yurta olup bitenler” (Τα συμβάντα στη χώρα), εφ. Akıs 513: XIIX (18 Nisan 1964)· “Patikhane. 
Din örtüsü altında Elenizm” (Το Πατριαρχείο. Ελληνισμός κάτω από θρησκευτική κάλυψη), εφ. Kim 
300 (16 Nisan 1964).
31 Ο εκδότης της εφημερίδα της Κωνσταντινούπολης Εμπρός Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, ο 
οποίος συνδεόταν πνευματικά και οικογενειακά με τον Αιμιλιανό παραβρέθηκε στη νεκρώσιμη 
ακολουθία του και μεταξύ άλλων στο λόγο του είπε: «Με αυτόν συνεργαζόμουν στο Φανάρι, όταν 
ήταν Πρωτοσύγκελλος του Πατριάρχου Αθηναγόρα και εγώ διευθυντής της ημερησίας εφημερί-
δος “Εμπρός”, σε θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση της μήνης των τουρκικών Αρχών, τότε που 
λόγο του Κυπριακού και πάλι η ένταση στις σχέσεις Τουρκίας και Ελλάδος ήταν στο αποκορύφωμά 
της, αλλά και για διάφορα άλλα θέματα». Βλ. σχετικά στον δικτυακό τόπο: http://fanarion.blogspot.
com/2011/09/blog-post_10.html (29/09/2019). 
32 “Patrik vekili Emilyanos Türk vatandaşlığından ıskat ediliyor” (Ο Μέγας Πρωτοσύγκελος κηρύσ-
σεται έκπτωτος της τουρκικής ιθαγένειας), εφ. Cumhuriyet 14.260 (13 Nisan 1964).
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Δημοσίευμα της εφημερίδας Τζουμχουριέτ στις 13 Απριλίου του 1964, με τίτλο «Ο Μέγας  
Πρωτοσύγκελος Αιμιλιανός κηρύσσεται έκπτωτος της τουρκικής ιθαγένειας»

Πρωτοσέλιδος τίτλος της εφημερίδας Εμπρός της Κωνσταντινούπολης (13 Απριλίου 1964).
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έγραφε ότι ο υπουργός εσωτερικών Ορχάν Οζτράκ στις χθεσινές δηλώσεις του 
ανέφερε ότι ο Μέγας Πρωτοσυγκελεύων Αιμιλιανός είναι αδύνατο να φέρει την 
τουρκική ιθαγένεια και διευκρίνισε μεταξύ των απελαθησομένων συγκαταλέγο-
νται και ορισμένοι άλλοι κληρικοί του Πατριαρχείου.33 

Στις 14 Απριλίου του 1964 οι τουρκικές εφημερίδες συνέχισαν να δημοσιεύουν 
για τους μητροπολίτες. Συγκεκριμένα ανέφεραν ότι διέδιδαν τον Ελληνισμό, έπρατ-
ταν παράνομες ενέργειες, διέθεταν αντιτουρκικές ταινίες στα ελληνικά σχολεία και 
στις εκκλησίες. Η Μιλιγιέτ τόνιζε ότι ο Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Ιάκωβος δρούσε 
κυρίως κατά της Τουρκίας στο εξωτερικό και κατεύθυνε όλη την αντιτουρκική προ-
παγάνδα. Η Τερτζουμάν αναφέρει ο Πατριάρχης Αθηναγόρας κάλεσε στο γραφείο 
του τον γενικό πρόξενο της Αμερικής στην Κωνσταντινούπολη και ζήτησε να μεσο-
λαβήσει να μην απελαθεί τουλάχιστον ο Μητροπολίτης Σελευκείας Αιμιλιανός.34

Στις 17 Απριλίου του 1964 οι μητροπολίτες κλήθηκαν στη Διεύθυνση της 
Αστυνομίας Κωνσταντινουπόλεως στους οποίους έγινε η επίσημη ανακοίνω-
ση της κυβέρνησης διά της οποίας κηρύσσονται έκπτωτοι της τουρκικής ιθα-
γενείας και απελαύνονται έξω των συνόρων της Τουρκίας, διότι διαπιστώθηκε 
ότι ανέπτυξαν επιβλαβή δραστηριότητα για τη χώρα. Ελήφθησαν τα δακτυλικά 
τους αποτυπώματα και οι φωτογραφίες τους35 και υποχρεούνταν, μέχρι την Τρί-
τη 21 Απριλίου του 1964, να εγκαταλείψουν τη χώρα. Οι τουρκικές εφημερίδες 
έγραφαν ότι θα ακολουθήσουν απελάσεις και άλλων αρχιερέων και κατώτερων 
κληρικών του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το περιοδικό Akıs αναφέρει ότι εξε-
τάζεται η θέση όλων των συνοδικών μητροπολιτών.36 Το δε περιοδικό Kim παρα-
θέτει εικόνες του Πατριαρχικού Μεγάρου με υπότιτλο “Aynaroza mı?” (Στο Άγιο 
Όρος;) κι άλλες φωτογραφίες μεταξύ αυτών και του Σελευκείας Αιμιλιανού με 
τον υπότιτλο Yolculuk var (έχουμε φευγιό). Επίσης αναφέρει ότι θα απελαθούν ο 
νεοεκλεγείς Μητροπολίτης Ίμβρου Νικόλαος Κουτρουμπής (1964-1972), ο σχο-
λάρχης της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης Μητροπολίτης Μάξιμος Ρεπανέλης 
(1961-1991), ο διευθυντής του κλειστού Πατριαρχικού Τυπογραφείου Γιάννης 
Γιουρδούσεβεν (πρόκειται για τον Μέγα Αρχιμανδρίτη Φιλάρετο Παπαχαρα-
λάμπου) και ο διευθυντής του Ιδιαίτερου Πατριαρχικού Γραφείου Χαράλαμπος 
Καλλίνικος(;).37

33 “Patrik vekili Emilyanos vatandaşlıktan çıkarılıyor” (Ο Μέγας Πρωτοσύγκελος κηρύσσεται έκ-
πτωτος της ιθαγένειας), εφ. Milliyet 4.984 (13 Nisan 1964)· «Κηρυσσόμενοι έκπτωτοι της τουρκικής 
ιθαγένειας. Θ’ απελαθούν οι μητροπολίται Σελευκείας κ. Αιμιλιανός και Φιλαδελφείας κ. Ιάκωβος», 
εφ. Εμπρός 3.836 (13 Απριλίου 1964)
34 «Συνεχίζονται αι διατυπώσεις διά τους Μητροπολίτας Σελευκείας και Φιλαδελφείας», εφ. 
Εμπρός 3.837 (14 Απριλίου 1964).
35 Βλ. “Patrik vekilinin parmak izi alınıyor” (Λαμβάνονται τα δακτυλικά αποτυπώματα του Μέγα Πρω-
τοσύγκελου), εφ. Hürriyet 5.735 (18 Nisan 1964)· “Patrik vekili ve metropolit Türk vatandaşlığından 
ıskat edildi” (Ο Μέγας Πρωτοσύγκελος και ο μητροπολίτης έκπτωτοι της τουρκικής ιθαγένειας), εφ. 
Yeni İstanbul 5.155 (18 Nisan 1964). 
36 Βλ. “Yurta olup bitenler” (Τα συμβάντα στη χώρα), εφ. Akıs 513:XIIX (18 Nisan 1964).
37 “Patikhane, Emilyanos ve ötesi” (Το Πατριαρχείο, ο Αιμιλιανός και η συνέχεια), εφ. Kim 301 (23 
Nisan 1964)· Πβ. «Συνεχίζονται αι απελάσεις. Την Τρίτην θα απελαθούν οι μητροπολίται Φιλαδελ-
φείας και Σελευκείας», εφ. Χρόνος 897  (19 Απριλίου 1964).
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Στιγμιότυπο από τα δακτυλικά αποτυπώματα των μητροπολιτών στην Διεύθυνση  
Αστυνομίας της Κωνσταντινούπολης, στις 14 Απριλίου 1964. [Εφ. Χουριέτ (18 Απριλίου 1964)  

και Γενή Ισταμπούλ (18 και 28 Απριλίου 1964)]
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Γενή Σαμπάχ: «Ο Μέγας Πρωτοσύγκελος Αιμιλιανός έκπτωτος της ιθαγένειας»  
(18 Απριλίου 1964)

Στις 18 Απριλίου του 1964 οι μητροπολίτες Σελευκείας και Φιλαδελφείας 
μετέβησαν στην Αστυνομική Διεύθυνση της Κωνσταντινουπόλεως, όπου υπέ-
γραψαν τα σχετικά έγγραφα για να αναχωρήσουν από την Τουρκία. Την επόμενη 
μέρα ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Orhan Öztrak38 δήλωσε ότι αφαι-
ρέθηκε η τουρκική ιθαγένεια από τους μητροπολίτες και θα απελαθούν39 την 
Τρίτη 21 Απριλίου, διότι από την ημέρα που απέκτησαν την ιθαγένεια ανέπτυξαν 
δράση αντίθετη με τα εθνικά συμφέροντα της χώρας.40

38 Ο Orhan Öztrak γεννήθηκε στα Μάλγαρα το 1914. Σπούδασε νομικά. Διετέλεσε υπουργός Εσωτε-
ρικών της Τουρκίας κατά τα έτη 1962-1964. Πέθανε στις 30 Δεκεμβρίου του 1995. Περισσότερα βλ. 
στον δικτυακό τόπο: https://www.biyografya.com/biyografi/9240 (τελευταία πρόσβαση 3/08/2020).
39 Η εφημερίδα Τζουμχουριέτ δημοσίευσε επίσημο ανακοινωθέν του υπουργείου Εσωτερικών για 
τις απελάσεις των μητροπολιτών. Βλ. “İçişleri Bakanlığı bildirisi” (Ανακοίνωση του υπουργείου Εσω-
τερικών), εφ. Cumhuriyet 14.265 (18 Nisan 1964). Την ελληνική μετάφραση του ανακοινωθέντος 
δημοσίευσε η εφημερίδα Χρόνος της Κωνσταντινούπολης. Βλ. «Συνεχίζονται αι απελάσεις. Την Τρί-
την θα απελαθούν οι μητροπολίται Φιλαδελφείας και Σελευκείας-Ανακοινωθέν του υπουργείου 
Εσωτερικών», εφ. Χρόνος 897 (19 Απριλίου 1964).
40 Βλ. “Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığından ıskat edilen Emilyanos’a Türkiyeyi terk için 
5 günlük mehil verildi” (Με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου που κηρύχτηκε έκπτωτος της 
τουρκικής ιθαγένειας ο Αιμιλιανός του δόθηκε προθεσμία 5 ημερών να εγκαταλείψει την Τουρκία), 
εφ. Cumhuriyet 14.265 (18 Nisan 1964)· “Patrik Vekili vatandaşlıktan ıskat edildi” (Ο Μέγας Πρω-
τοσύγκελος κηρύχτηκε έκπτωτος της ιθαγένειας), εφ. Milliyet 4.989 (18 Nisan 1964)· “Patrik Vekili 
Emilyanos yurt dışına çıkarılıyor” (Απελάσεται ο Μέγας Πρωτοσύγκελος Αιμιλιανός), εφ. Tercüman 
899 (18 Nisan 1964)· «Και ο υπουργός εσωτερικών Ορχάν Όζτακ παρέσχε χθες διαβεβαιώσεις διά 
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Δημοσίευμα της εβδομαδιαίας εφημερίδας Χρόνος της Κωνσταντινούπολης  
(19 Απριλίου 1964)

Στις 20 Απριλίου του 1964 οι μητροπολίτες αποτάθηκαν στην Διεύθυνση Δη-
μόσιας Ασφάλειας και έλαβαν διαβατήριο απάτριδος και στη συνέχεια αποτάθη-
καν κατά σειρά για σχετική θεώρηση στα προξενεία της Ελλάδας, της Μεγάλης 
Βρετανίας και της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς αποτέλεσμα41 δεδο-
μένου ότι η θεώρηση στους απάτριδες42 παραχωρείται μόνο κατόπιν αποφάσε-
ως του υπουργείου Εξωτερικών μιας έκαστης χώρας.43 

Την επόμενη ημέρα το πρωί αποτάθηκαν στο Προξενείο της Αμερικής στην 
Κωνσταντινούπολη και έλαβαν θεώρηση.44 Στη συνέχεια μετέβησαν με συνοδεία 

την ασφάλειαν ζωής και περιουσίας παντός ατόμου διαβιούντος εις Τουρκίαν», εφ. Εμπρός 3.842 
(19 Απριλίου 1964). 
41 Βλ. “Emilyanos’a Yunan pasaportu verilmedi” (Στον Αιμιλιανό δεν δόθηκε ελληνικό διαβατήριο), 
εφ. Cumhuriyet 14.268 (21 Nisan 1964). 
42 “Emilyanos ve Canavaris ‘Vatandaşız’ sayıldılar” (Ο Αιμιλιανός και ο Τζαναβάρης θεωρήθηκαν 
‘’Απάτριδες’’), εφ. Yeni İstanbul 5.158 (21 Nisan 1964).
43 “Emilyanos’a hiçbir devlet vize vermiyor” (Κανένα κράτος δεν δίνει θεώρηση στον Αιμιλιανός), 
εφ. Milliyet 4.992 (21 Nisan 1964)· «Σήμερον απελαύνονται οι μητροπολίται Φιλαδελφείας και Σε-
λευκείας. Αμφότεροι μεταβαίνουν εις Αμερικήν», εφ. Εμπρός 3.844 (21 Απριλίου 1964).
44 “Amerika, Emilyanos için dün vize verdi. Elilyanos’la suçortağı, sınır dışı edildiler” (Η Αμερική 
έδωσε χθες θεώρηση στον Αιμιλιανό. Απελάθησαν ο Αιμιλιανός και ο συνένοχός του), εφ. Yeni 
Sabah 9.020 (22 Nisan 1964).
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Η Γενή Σαμπάχ με τίτλο «Η Αμερική έδωσε χθες θεώρηση στον Αιμιλιανό» (22 Απριλίου 1964)

αστυνομικών στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης και μετά τον σχετικό τε-
λωνειακό έλεγχο επιβιβάστηκαν σε αεροπλάνο της εταιρείας Pan American, το 
οποίο αναχώρησε μέσω Λονδίνου45 για τη Νέα Υόρκη, ώρα 13.40.46 Κατά την ανα-
χώρηση ο Μητροπολίτης Σελευκείας στους δημοσιογράφους εξέφρασε τη λύπη 
του διότι εγκαταλείπει την αγαπημένη πατρίδα του και πρόσθεσε ότι η καρδιά 
του θα μένει στην Τουρκία, ενώ ο Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Ιάκωβος είπε 
ότι αναχωρούν με καλές διαθέσεις και με καλές πάλι διαθέσεις θα επανέλθουν 
στη χώρα.47 Το απόγευμα αφίχθησαν στο Λονδίνο και αμέσως αναχώρησαν για 
τη γαλλική πρωτεύουσα, όπου παρέμειναν μερικές ημέρες και μετά επέστρεψαν 

45 Στο ίδιο αεροπλάνο ταξίδευε ο υπουργός Εξωτερικών Φεριντούν Τζεμάλ Ερκίν. “Emilyanos ile 
Canavaris sınır dışı edildiler” (Απελάθησαν ο Αιμιλιανός και ο Τζαναβάρης), εφ. Hürriyet 5.739 (22 
Nisan 1964)· “Emilyanos ve Canavaris uçakla hudut dışı edildi” (Απελάθησαν από το αεροδρόμιο ο 
Αιμιλιανός και ο Τζαναβάρης), εφ. Milliyet 4.993 (22 Nisan 1964)· «Οι απελαθέντες αρχιερείς του 
Οικουμενικού Θρόνου αφίχθησαν την εσπέραν της χθες εις Παρισίους. Αι δηλώσεις των κατά την 
αναχώρησίν των», εφ. Εμπρός 3.845 (22 Απριλίου 1964).
46 “İki metropolit sınır dışı edildi” (Απελάθησαν οι δύο μητροπολίτες), εφ. Yeni İstanbul 5.159 (22 
Nisan 1964)· «Σήμερον απελαύνονται οι μητροπολίται Φιλαδελφείας και Σελευκείας. Αμφότεροι 
μεταβαίνουν εις Αμερικήν», εφ. Εμπρός 3.844 (21 Απριλίου 1964).
47 “Emilyanos ve Canavaris uçakla hudut dışı edildi” (Απελάθησαν από το αεροδρόμιο ο Αιμιλιανός 
και ο Τζαναβάρης), εφ. Cumhuriyet  14.269 (22 Nisan 1964)· “Emilyanos dün hudut dışı edildi” (Χθες 
απελάθη ο Αιμιλιανός), εφ. Milliyet 4.993 (22 Nisan 1964). 
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στο Λονδίνο και από εκεί μετέβηκαν στις Η.Π.Α.48 Το πρακτορείο ειδήσεων BBC 
από το Λονδίνο μετέδωσε την άφιξη των μητροπολιτών στη Βρετανική πρωτεύ-
ουσα. Ο Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Ιάκωβος σε δηλώσεις του προς τον αντα-
ποκριτή του BBC εξέφρασε την ελπίδα ότι θα τους επιτραπεί η επάνοδος στη 
χώρα.49

Στις 22 Απριλίου του 1964 η εφημερίδα Εμπρός της Κωνσταντινούπολης γράφει:
Ἀπηλάθησαν χθές ἐκ Τουρκίας, μέ διαβατήριον ἀπάτριδος καί δίμηνον 
θεώρησιν τῆς Ἀμερικῆς, Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων Μητροπολίτης Σελευκεί-
ας κ. Αἰμιλιανός καί ὁ Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Ἰάκωβος.50

Επιτράπηκε στους μητροπολίτες μαζί τους να πάρουν μόνο 200 λίρες Τουρκίας. 
Οι τουρκικές εφημερίδες έγραφαν ότι αγόρασαν από το πρατήριο του αεροδρο-
μίου ανά μία φιάλη ρακή και ανά 10 πακέτα σιγαρέτα.51 Χαρακτηριστικά η εφη-
μερίδα Τερτζουμάν δημοσίευσε φωτογραφία από την αναχώρηση των μητροπο-
λιτών με την ακόλουθο φράση “Kim bilir o rakıları içerken, gittikleri yerde de ne 
şeytanlıklar düşünecekler...” (Ποιος ξέρει τι διαβολιές θα σοφισθούν, εκεί που 
μεταβαίνουν κατά την διάρκεια της ρακοποσίας).52 

Η εφημερίδα Γενή Ισταμπούλ στις 30 Απριλίου του 1964 έγραψε ότι αποφα-
σίστηκε η απέλαση άλλων δύο μητροπολιτών οι οποίοι δρουν υπέρ της Ελλάδας. 
Πρόκειται κατά τα γραφόμενα για τους μητροπολίτες Μύρων Χρυσόστομο και Ίμ-
βρου Μελίτωνα;53 Ακόμα τονίζει ο Μητροπολίτης Ίμβρου Μελίτων (1950-1963)54 
διαδέχθηκε στην Πρωτοσυγκελλία τον απελαθέντα Μητροπολίτη Αιμιλιανό, ενώ 
ο Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος (1961-1991) μετέβη στο Άγιο Όρος με τον 
Πατριάρχη Αθηναγόρα και δεν επέστρεψε έκτοτε στη χώρα.55

Η Γενή Σαμπάχ στις 9 Μαΐου του 1964 γράφει για τους απελαθέντες μη-
τροπολίτες που μόλις αφίχθησαν στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης άρχισαν να 
σπείρουν το δηλητήριό τους. Στην αρχή δεν θέλησαν να κάνουν δηλώσεις στους 

48 «Οι απελαθέντες αρχιερείς του Οικουμενικού Θρόνου αφίχθησαν την εσπέραν της χθες εις Πα-
ρισίους. Αι δηλώσεις των κατά την αναχώρησίν των», εφ. Εμπρός 3.845 (22 Απριλίου 1964).
49 «Αι χθεσιναί ανακοινώσεις του γραφείου πληροφοριών του υπουργείου Εξωτερικών», εφ. 
Εμπρός 3.845 (22 Απριλίου 1964).
50 «Οι απελαθέντες αρχιερείς του Οικουμενικού Θρόνου αφίχθησαν την εσπέραν της χθες εις Πα-
ρισίους. Αι δηλώσεις των κατά την αναχώρησίν των», εφ. Εμπρός 3.845 (22 Απριλίου 1964).
51 “Emilyanos ile Canavaris sınır dışı edildiler” (Απελάθησαν ο Αιμιλιανός και ο Τζαναβάρης), εφ. 
Hürriyet 5.739 (22 Nisan 1964).
52 “Emilyanos ve Canavaris birer şişe kulüp rakısı alıp dün Amerika’ya gittiler” (Χθες αναχώρησαν 
για την Αμερική ο Αιμιλιανός και ο Τζαναβάρης παίρνοντας μαζί τους από μία φιάλη Kulüp ρακί), εφ. 
Tercüman 903 (22 Nisan 1964). 
53 Έχει γραφεί εκ παραδρομής από τον δημοσιογράφο. Πρόκειται για τον Νικόλαο Κουτρουμπή.
54 Πρόκειται για τον Μητροπολίτη Ηλιουπόλεως και Θείρων Μελίτωνα Χατζή (1963-1966), 
μετέπειτα Χαλκηδόνος (1966-1989).
55 “İki metropolit daha yurt dışı edilecek” (Θα απελαθούν ακόμα δύο μητροπολίτες), εφ. Yeni 
İstanbul 5.164 (30 Nisan 1964)· «Κατά την “Γενή Ισταμπούλ” θα απελαθούν προσεχώς άλλοι δύο 
Μητροπολίται του Οικουμενικού Θρόνου», εφ. Εμπρός 3.850 (30 Απριλίου 1964).
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Χουριέτ: «Απελάθησαν ο Αιμιλιανός και ο Τζαναβάρης» (22 Απριλίου 1964)
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δημοσιογράφους. Στη συνέχεια δήλωσαν ότι θα δώσουν συνέντευξη τύπου, ενώ 
αργότερα είπαν ότι δεν γνωρίζουν για ποιο λόγο απελάθησαν από την Τουρκία 
και δεν τους έγινε καμία σχετική κοινοποίηση. Ο Μητροπολίτης Σελευκείας Αιμι-
λιανός δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Πατριάρχης Αθηναγόρας διαμαρ-
τυρήθηκε με τηλεγράφημα προς την κυβέρνηση της Άγκυρας για την απέλασή 
τους. Τέλος, η εφημερίδα αναφέρει ότι στο αεροδρόμιο «στους δύο εχθρούς της 
Τουρκίας» επιφυλάχθηκε ειδική υποδοχή από περίπου 50 άτομα.56

Η διαμονή των μητροπολιτών στις Η.Π.Α. όπως προκύπτει από την αλλη-
λογραφία τους με τον γεραρό Μητροπολίτη Δέρκων Ιάκωβο (1950-1977) δεν 
ήταν εύκολη και αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα.57 Ο Ιάκωβος ήταν σεβά-
σμια μορφή με κύρος και ενδιαφερόταν για τα προβλήματα των μητροπολιτών. 
Διατηρούσε άριστες σχέσεις με τον Πατριάρχη Αθηναγόρα και ήταν ελπίδα σω-
τηρίας για τους μητροπολίτες. Οι μητροπολίτες κατά τη διάρκεια της εξορία τους 
στη Βοστώνη αλληλογραφούσαν με τον Δέρκων Ιάκωβο. Ο Σελευκείας Αιμιλιανός 
στις επιστολές του γράφει αναλυτικά τα προβλήματά του, τις ανησυχίες του, τα 
παράπονά του και τους προβληματισμούς του. Κινείται πιο δυναμικά και δεν είναι 
τυχαίο ότι ο τουρκικός τύπος αναφέρεται περισσότερο στο πρόσωπό του. Ο Φιλα-
δελφείας Ιάκωβος είναι χαμηλών τόνων και γράφει μικρότερα σε έκταση κείμενα 
με λίγα λόγια για τον εαυτό του. Ίσως επιφυλάσσεται να γράψει περισσότερα, διότι 
δεν έχει εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των επιστολών. Ο Δέρκων Ιάκωβος προ-
σπαθούσε να τους εμψυχώσει και να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν τις δυσκολίες. 
Ακόμα τους μετέφερε νέα από το Φανάρι, για την πολιτική κατάσταση που επικρα-
τούσε στην Τουρκία και για την ρωμιοσύνη. Οι μητροπολίτες εκτιμούσαν ιδιαίτερα 
τον Ιάκωβο και πίστευαν ότι θα τους βοηθούσε, μια που είχε καλές σχέσεις με τον 
Πατριάρχη Αθηναγόρα και το κύρος που διέθετε να επιστρέψουν στην Τουρκία ή 
να τακτοποιηθούν μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα σημαντικότερα γεγονότα από την αλλη-
λογραφία των μητροπολιτών με τον Μητροπολίτη Δέρκων Ιάκωβο.

Στις 21 Ιουλίου του 1964 ο Μητροπολίτης Σελευκείας Αιμιλιανός από τη Βο-
στώνη γράφει στον Μητροπολίτη Δέρκων Ιάκωβο:

Ἀγαπητέ καί σεβαστέ Γέροντα, 

Ἀνέκαθεν ἐκτιμῶ τό θάρρος τῆς γνώμης καί τήν ρεαλιστικήν ἀντιμετώπι-
σιν τῶν προβλημάτων μας ...ἔπρεπε να ἔχομεν ἐπαφάς καί διάλογο ἀπευ-
θείας μέ τήν Τουρκική Κυβέρνηση. Ἡ σιωπή δημιουργεῖ περισσοτέρας 
ὑπονοίας καί ἔντασιν μέτρων. Ἀκόμη μέ τήν σιωπήν οἱ φίλοι μας νομίζουν 
ὅτι τά πάντα βαίνουν μέ ὑπομονήν καί καρτερίαν. Ποιός ὅμως θά φέρει 
τήν εὐθύνη τῆς ἱστορίας. Θά ἐχρειάζοντο περισσότεροι Χριστοφόροι μέ 

56 «Αφίχθησαν εις Νέαν Υόρκην οι μητροπολίται Σελευκείας και Φιλαδελφείας. Τι γράφει σχετικώς 
η “Γενή Σαμπάχ”», εφ. Εμπρός 3.858 (9 Μαΐου 1964).
57 Στο αρχείο της Μητροπόλεως Δέρκων φυλάσσονται 12 επιστολές του Μητροπολίτου Σελευ-
κείας Αιμιλιανού και 9 του Μητροπολίτου Φιλαδελφείας Ιάκωβου προς τον Μητροπολίτη Δέρκων 
Ιάκωβο. Ακόμα 3 απαντητικές επιστολές του Μητροπολίτου Δέρκων Ιάκωβου προς τον Σελευκείας 
Αιμιλιανό και 2 προς τον Φιλαδελφείας Ιάκωβο.
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ἁγνότητα καί εἰλικρίνειαν διά νά παρασταθοῦν εἰς τόν πολυπαθῆ Πρῶτον 
μας καί μαζύ του νά κάμουν τό καλύτερον.

Ο Αιμιλιανός πιστεύει ότι υπάρχει η δυνατότητα να διορθωθούν και να θεραπευ-
θούν όλα και τονίζει: «Ἡ ἀπ’ εὐθείας ἐπαφή εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος εἴτε διά τήν 
θέσιν εἴτε διά τήν ἀντίθεσιν». Ακολούθως αναφέρει ότι διαρκώς έχουν κάποιο 
πρόβλημα και ήδη έχουν το πρόβλημα του ταξιδιού και ανησυχεί πως θα λυθεί. 
Κλείνοντας την επιστολή γράφει: 

Μᾶς λυπεῖ ὅμως τό πνεῦμα στρουθοκαμήλου πού κατέχει μερικούς ἀδελ-
φούς. Δέν καταλαβαίνουν ἴσως ὅτι ἡ ἀσθένεια εἶναι ἐνδημική. Παρακο-
λουθῶ ὅλα τά νέα τῆς Πόλεως καί ἡ σκέψις μου εἶναι κοντά σας καί ἡ 
προσευχή μου καθημερινή.58

Στις 11 Σεπτεμβρίου του 1964 ο Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Ιάκωβος γράφει 
στον Μητροπολίτη Δέρκων Ιάκωβο. 

Ἀπό μακράν παρακολουθῶ τάς εἰδήσεις καί ὅλα τά προβλήματα τά ὁποῖα 
καθημερινῶς ἀνακύπτουν. Ὅλα εἶναι θλιβερά καί ἀφόρητα ἀπό τά καλά 
μας παιδιά τά ὁποία εἶναι τόσον κουρασμένα. Ὅλα αὐτά εἶναι συνέπεια 
ἀφενός τῆς κάθ΄ ὅλου ἀτμόσφαιρας καί ἀφετέρου τῆς συνεχόμενης ἀπο-
μονώσεως καί σιωπῆς. Ἔτσι τό βλέπουν ἐδῶ καί ἰδικοί μας καί οἱ ξένοι.59 

Η διαμονή των μητροπολιτών στη Βοστώνη δεν ήταν εύκολη και αντιμετώ-
πιζαν σκληρά την εξορία και πολλά προβλήματα. Αυτό το διαπιστώνουμε από 
επιστολή του Σελευκείας Αιμιλιανού με χρονολογία 29 Σεπτεμβρίου 1964, στην 
οποία γράφει τα παράπονά του στον Μητροπολίτη Δέρκων Ιάκωβο. Αρχίζει 
χωρίς να ονοματίζει κάποιους ότι αποφεύγουν να πουν στα πονεμένα αδέλφια 
του μία «καλημέρα» και δεν ρωτούν γι αυτόν. Παρακάτω αναφέρεται στο Νο-
μικό Συμβούλιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο με την υπόδειξη του 
πρόεδρου του δεν θέλησε να εξετάσει την περίπτωση της προσφυγή τους στο 
Ακυρωτικό και αναρωτιέται:

Εἴμεθα ἐγκληματίαι! Δέν εἴμεθα ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας! Δέν ἐπέσαμεν 
εἰς τόν βωμόν τοῦ καθήκοντος! Τί δυστυχία! Ἡ Ἐκκλησία νά ἔχει τοιαῦτα 
στελέχη, τοιούτους Νομικούς, τοιούτους Συνοδικούς! Καί περιμένομεν 
διόρθωσιν τῶν κακῶς ἐχόντων! Λυποῦμαι κατά βάθος, διότι χαράσσω 
εἰς ὑμᾶς τάς γραμμάς ταύτας. Τί νά κάμω ὅμως! Τό ἐνδιαφέρον ὑμῶν μοί 
ἔδωκε τήν δύναμιν καί τό βάρος νά σᾶς ἐκφράσω τόν ἑαυτό μου διά τήν 
ἔτι πρός ἡμᾶς πολλαπλήν ἀδιαφορίαν τῆς Ἐκκλησίας!... Οὐδέποτε ἐφα-
νταζόμην ὅτι ἡ Μητέρα θά εἶχε ἀστοργίαν καί ἀδιαφορίαν πρός τά παιδιά 

58 Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Δέρκων (στο εξής ΑΙΜΔ), Φάκ. 47, επιστολή του Μητροπολίτου Σε-
λευκείας Αιμιλιανού προς τον Μητροπολίτη Δέρκων Ιάκωβο, Βοστώνη 21 Ιουλίου 1964.
59 ΑΙΜΔ, Φάκ. 48, επιστολή του Μητροπολίτου Φιλαδελφείας Ιακώβου προς τον Μητροπολίτη 
Δέρκων Ιάκωβο, Βοστώνη 11 Σεπτεμβρίου 1964.
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Επιστολή του Μητροπολίτου Φιλαδελφείας Ιακώβου προς τον Μητροπολίτη Δέρκων Ιάκωβο,  
Βοστώνη 11 Σεπτεμβρίου 1964 (Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Δέρκων, Φάκ. 48)
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της!... Εἰς τόν κύκλον μας μόνο ὅσοι κυκλοφοροῦν μέ προσωπεῖα ἔχουν 
ὑποστήριξιν, τύχην, πρόοδο, ἀξιώματα. Ἀφοσοίωσις, εὐθύτης, σεβα-
σμός, εὐλάβεια, δέν ἔχουν ἀξίαν... Ἡ ἐξορία τῆς γραιός μητρός μου! Νέα 
δοκιμασία εἰς τάς τόσας ἄλλας!... Εὐρισκόμεθα εἰς τήν Βοστώνη. Πότε θά 
ἀναχωρήσωμεν ἐντεῦθεν ἄγνωστον... Ἡ ἄδεια τῆς διαμονῆς μου λήγει 
τήν 12η Νοεμβρίου...Ἴσως νά λάβωμεν παράτασιν ἀπό τό Ἰμιγκρεΐσον. Ὁ 
Ἅγιος Θεός βοηθός [...].

Τέλος, μέσα στα προβλήματα και στην απελπισία του δείχνει ενδιαφέρον για τον 
αρχιδιάκονο Γερμανό Αθανασιάδη μετέπειτα Μητροπολίτη Θεοδωρουπόλεως 
(1987-2018),60 τον οποίο εκτιμούσε ιδιαίτερα. Συγκεκριμένα γράφει: 

Θά χαρῶ ἐάν πληροφορηθῶ ὅτι ὁ καλός σας Ἀρχιδιάκονος Γερμανός μέ 
τήν εὐλογίαν σας εἰσέλθη εἰς τήν Πατριαρχική Αὐλήν. Πρέπει ἡ ὑμετέρα 
Σεβασμιότης νά μεριμνήσει καί διά τόν Ἀρχιδιακονόν της. Εἶναι καλός [...].61

Ο Δέρκων Ιάκωβος από την Κωνσταντινούπολη στις 5 Οκτωβρίου του 1964 απα-
ντάει στον Σελευκείας Αιμιλιανό: «Εὐλογία ΘΕΟΥ νά δοκιμασθῆτε, νά ἀπελαθῆτε. 
Δέν πρέπει νά καμφθῆ ἡ Ἐλπίς καί ἡ Πίστις Ὑμῶν, μέ τά ἐκτυλισσόμενα γύρω 
μας, τόσον θλιβερά ὅσον καί ἀνόητα». Στη συνέχεια μεταξύ άλλων γράφει για 
τη σχέση του Πατριαρχείου με την Τουρκική κυβέρνηση και για τις εκλογές των 
νέων επισκόπων.62 Προτείνει στον Αιμιλιανό να μάθει την σλαβική γλώσσα και 
να καλλιεργήσει δεσμούς αγάπης με τις σλαβικές εκκλησίες. Ακολούθως τονίζει: 
«Ἀντιλαμβάνεσθε ἑπομένως, ὡς ἔχουσι τά καθ’ ἡμᾶς σήμερον ἐλπίς ἐπανόδου 
ὑμῶν εἰς Τουρκίαν δέν ὑπάρχει. Ὁ Παναγιώτατος θέλει νά ἐπιστρέψητε εἰς τήν 
Ἑλλάδα» όχι για να σας ονομάσει Αποκρισάριο στην Αθήνα αλλά για να αξιο-
ποιήσετε την παραμονή σας στην οργάνωση των μονών του Αγίου Όρους ή του 
Κέντρου Πατερικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη63 ή στη νήσο Πάτμο που είναι 
Παγκόσμιο προσκύνημα. Παρακάτω γράφει:

60 Για τον Μητροπολίτη Θεοδωρουπόλεως Γερμανό βλ. «Εκκλησία», εφ. Απογευματινή 16.571 (12 
Ιανουαρίου 1972)· «Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Η χθεσινή συνεδρία της Αγίας και Ιεράς Συνόδου», 
εφ. Απογευματινή 16.571 (12 Ιανουαρίου 1972)· Ημερολόγιον του Οικουμενικού Πατριαρχείου του 
έτους 2011, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 635·  Π. Βαλσαμίδης, Μελέτες Ιστορικές για την Ανατολική Θράκη 
και τη Μακεδονία κατά την ύστερη Οθωμανική περίοδο, Θεσσαλονίκη 2011: Εκδοτικός Οίκος Αντ. 
Σταμούλη, σ. 160-165· Β. Σταυρίδης, H Iερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, ό.π., σ. 476· o ίδιος, «Επι-
σκοπικοί κατάλογοι», Ορθοδοξία 3 (1996), σ. 549-550· Ν. Tζιράς, Tο Έβδομον του Βυζαντίου και η 
Ελληνική κοινότητα Mακροχωρίου, Αθήνα 1992: Όμιλος Μακροχωριτών, σ. 152· Μνήμη Θεοδωρου-
πόλεως Γερμανού (1930-2018). Μαρτυρίες εωρακότων, Αθήνα 2019.
61 ΑΙΜΔ, Φάκ. 48, επιστολή του Μητροπολίτου Σελευκείας Αιμιλιανού προς τον Μητροπολίτη Δέρ-
κων Ιάκωβο, Βοστώνη 29 Σεπτεμβρίου 1964.
62 Πρόκειται για τις εκλογές της 23ης Ιουλίου 1964 των επισκόπων Ευμενείας Νικόδημου Χαρβα-
λιά, Τραχείας Τιμόθεου Παζαρίδη, Ελαίας Δημήτριου Παπαδόπουλου μετέπειτα Οικουμενικού Πα-
τριάρχου και Σκοπέλου Αλέξανδρου Καρακάση. Βλ. Β. Σταυρίδης, Επισκοπικοί κατάλογοι κατά τους 
κώδικας των υπομνημάτων του Αρχειοφυλακίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Αλεξανδρούπολη 
2000, σ. 56-57, 124-125.
63 Το Ίδρυμα Πατερικών Μελετών στη Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε επί Πατριάρχου Αθηναγόρα με Πα-
τριαρχικό Τόμο στις 6 Απριλίου του 1965 και λειτούργησε τον Ιανουάριο του 1968. 
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Ἀλλά Ἀδελφικῶς φρονῶ, χωρίς νά διερμηνεύω σκέψεις ἄλλων, ὅτι ἀλ-
ληλοδιαδόχως περιερχόμενος Σερβίαν – Βουλγαρίαν – Ρουμανίαν καί 
Ρωσσίαν, θά εὔρητε ὡς φιλοξενούμενος περιποίησιν θαυμασίαν ἀλλά 
καί θά ὠφεληθήτε μεγάλως μέ τάς ἐπικοινωνίας Σας ἰδία ἐν Ρωσσία... 
ἄλλωστε διατί νά μή ἐπισκέπτησθε καί τά Τουρκικά Προξενεία καί νά μή 
δηλώσητε ἀπεριφράστως ὅτι ἀπό αὐτήν ταύτην τήν Τουρκικήν Κυβέρνη-
σιν ὅλως ἀδίκως καί παρανόμως κατεδικάσθητε ὡς ὁ περιπλανώμενος 
Ἰουδαῖος τοῦ μυθιστορήματος νά περιέρχησθε γῆν καί θάλλασαν, ἕως 
ὅτου ἡ Τουρκική Κυβέρνησις ἀναθεωρήση τήν ἄδικον καί παράνομον 
ἀπόφασιν καθ’ ὑμῶν. Ταύτα μέ πολύν πόνον Σας χαράσσω διά νά προ-
σανατολισθήτε ὡς πρός τήν περαιτέρω διευθέτησιν τοῦ ἀπασχολοῦντος 
Ὑμᾶς ζητήματος.

Τέλος, απαντάει στο ερώτημα για τον Γερμανό Αθανασιάδη. Συγκεκριμένα γράφει:

Ὁ... ἐγκατέλειψε τό Μακροχώριον64 σαγηνευθείς ἀπό τήν προσφοράν τοῦ 
ἐν ΧΡΙΣΤΩ Ἀδελφοῦ Ἁγίου Πριγκηπονήσων.65 Ὡς πρός τόν Ἀρχιδιάκονόν 
μου, εὐχαριστῶ θερμῶς διά τό ἐνδιαφέρον Σας. Δέν τόν συγκινοῦν θέσεις 
καί ἀξιώματα παρά μία ἁγία ζωή. Καί ταύτην ἐπιποθεῖ καί φιλοτίμως κατα-
γίνεται νά ἐξασφαλίση ἐν τῆ ὑπηρεσία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.66 

Στις 8 Οκτωβρίου του 1964 ο Φιλαδελφείας Ιάκωβος επί τη ευκαιρία της εορ-
τής του Μητροπολίτου Δέρκων Ιακώβου στέλνει επιστολή στην οποία μεταξύ άλ-
λων τονίζει τη λύπη του για τον Μητροπολίτη Ικονίου Ιάκωβο (1950-1964)67 που 

64 Για το Μακροχώρι (Bakırköy) βλ. Α. Γαϊτάνου-Γιαννιού, Το πνευματικό Μακροχώρι του καιρού 
μου, Ισταμπούλ 1951: Ιδιωτική έκδοση· της ίδιας, «Από την Ανατολικήν Θράκην η επαρχία Δέρκων», 
Θρακικά 13 (1940), σ. 108-138· Ν. Τζιράς, Το Έβδομον του Βυζαντίου..., ό.π.· Π.  Βαλσαμίδης, Η ιστο-
ρία του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Μακροχωρίου Κωνσταντινουπόλεως, Θεσσαλονίκη 2015: Εκ-
δοτικός Οίκος Αντ. Σταμούλη· R. Örsan, Kaybolan Bakırköy (Το Μακροχώρι που χάθηκε), İstanbul 
1989· Ν. Γκίνης – Κ. Στράτος, Εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης, ό.π., σ. 152-153· Επετηρίς του 
Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 1 (1872-1873), σ. 55, 2 (1873-1874), σ. 92· Δ. Καλέμης, «Η 
επαρχία Δέρκων. Εκκλησίαι – σχολεία – αριθμός κατοίκων – ήθη και έθιμα», Ημερολόγιον Ανα-
τολής 5 (1886), σ. 152· Α. Π., «Η Μητρόπολις Δέρκων», Ημερολόγιον Εθνικών Φιλανθρωπικών Κα-
ταστημάτων Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1906, εν Κωνσταντινουπόλει 1905, σ. 150-151· Μ. 
Γεδεών, «Παλαιάς ευωρίας θρακώα κέντρα», Θρακικά 7 (1936), σ. 26-27· Β. Σταυρίδης, Η Ιερά Μη-
τρόπολις Δέρκων, ό.π., σ. 39-48· Α. Μήλλας, Σφραγίδες μητροπόλεων Χαλκηδόνος-Δέρκων, Αθήνα 
2000: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ), σ. 304-315.
65 Πρόκειται για τον Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων Δωρόθεο Γεωργιάδη (1946-1974). Βλ. Β. Σταυ-
ρίδης, Επισκοπική ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Θεσσαλονίκη 1996: Αφοί Κυριακίδη, σ. 
673-674. 
66 ΑΙΜΔ, Φάκ. 48, επιστολή του Μητροπολίτου Δέρκων Ιάκωβου προς τον Μητροπολίτη Σελευκεί-
ας Αιμιλιανό, 5 Οκτωβρίου 1964.
67 Για τον Ικονίου Ιάκωβο βλ. Β. Σταυρίδης, Η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, ό.π., σ. 319-326· 
Α. Πανώτης, «Ικονίου Ιάκωβος», Ορθόδοξος Παρατηρητής 2 (1965), σ. 218-222· Στυλιανός Αρχιεπί-
σκοπος Αυστραλίας, «Μνήμη Μητροπολίτου Ικονίου Ιακώβου», εν Αθήναις 1984, σ. 137-143· Συμεών 
Μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως, «Ο Μητροπολίτης Ικονίου Ιάκωβος. Σκιαγράφημα», Μνήμη Μητρο-
πολίτου Ικονίου Ιακώβου, σ. 15-33· Νικόδημος Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερί-
ου, «Ο Σχολάρχης Ικονίου Ιάκωβος», Μνήμη Μητροπολίτου Ικονίου Ιακώβου, σ. 35-45· Παρθένιος 
Μητροπολίτης Καρθαγένης, «Σχέσεις Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και Αλεξανδρείας. Από 
το έργον ευθύνης του Αρχιγραμματέως Ιακώβου Στεφανίδη», Μνήμη Μητροπολίτου Ικονίου Ιακώ-
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είναι αδιάθετος και ζητάει να διαβιβάσει τους χαιρετισμούς και τα περαστικά 
του. Κλείνει τη σύντομη επιστολή με τα λόγια «Εὔχομαι καί ἐλπίζω εἰς τήν βελτίω-
ση τῶν καιρῶν. Οἱ φίλοι μας ἐδῶ δείχνουν καλή θέλησην καί προσπάθειαν. Δέν 
δυνάμεθα ὅμως νά περιμένωμεν περισσότερα ἐνῶ ἐμεῖς δέν κάμομεν τίποτε».68

Ο Αιμιλιανός από τη Βοστώνη στις 14 Δεκεμβρίου του 1964 γράφει νέα επι-
στολή στον Δέρκων Ιάκωβο. Αρχικά του εύχεται περαστικά για το αυτοκινητικό 
δυστύχημα που πέρασε και τονίζει:

Τολμῶ νά εἴπω ὅτι πρέπει νά ἀποφεύγητε τάς διαδρομάς καί μάλιστα εἰς 
περιοχάς ὅπου ἡ οἰκία ὑπερπερισσεύει καί ὁ Ἱ. Κλῆρος εἶναι ὁ στόχος. Δέν 
ἀποκλείεται νά ἐγένετο σκοπίμως ἡ πράξη αὕτη! Διά τοῦτο καί ἐπιβάλλε-
ται μέχρι τῆς κατευνάσεως τῶν πραγμάτων νά εἴμεθα φρόνιμοι καί νά 
ἀποφεύγωμεν πάσαν ἄσκοπον ἐμφάνισιν.

Κλείνει την επιστολή με τη λύπη για όσα γράφει ο ομόγλωσσος τύπος ενα-
ντίον του Πατριαρχείου και τονίζει: «Ἀκούω πράγματα διά τά ὁποία φρίττω».69 
Ας σημειωθεί ότι στην Κωνσταντινούπολη μετά τα γεγονότα της 6/7 Σεπτεμ-
βρίου του 1955 και εν συνεχεία στα μετέπειτα χρόνια της εισβολής της Κύπρου 
υπήρξε πολύ φανατισμός εναντίον των μειονοτήτων και των κληρικών που δημι-
ουργήθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εναντίον του Αρχιεπισκόπου Κύ-
πρου Μακαρίου (1950-1977) και του Κυπριακού ζητήματος.

Στις 4 Ιανουαρίου του 1965 ο Δέρκων Ιάκωβος απαντά στον Σελευκείας Αι-
μιλιανό: 

Μέ θλίβει δέ ἰδιαιτέρως τό ὅτι δέν δύναμαι νά ἀνταποκρίνωμαι εἰς τόν 
πόνον καί εἰς τό ἄγχος τῆς ἀποδημίας Σας [...] Τά δημοσιεύματα κάθ’ ἡμῶν 
ἰδία κατά τοῦ Πατριάρχου καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ἐξακολουθοῦν. 

Στη συνέχεια αναφέρεται στο αυτοκινητικό δυστύχημα που πέρασε και θερα-
πεύτηκε στο Νοσοκομείο Βαλουκλή και για τον Μητροπολίτη Ικονίου Ιάκωβο που 
νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με προχωρημένη ουρία. Ακόμα για τις απελάσεις 
των Ελλήνων υπηκόων τους οποίους ακολουθούν οι Ρωμιοί της Πόλης. Συγκε-
κριμένα τονίζει:

Ὅλοι οἱ Χριστιανοί κατελείφθησαν ἀπό τόν πανικόν τῆς ἐγκαταλείψεως 
οἰκιῶν καί ἑστιῶν καί βωμῶν καί καθημερινῶς παρά τάς συστάσεις καί 
τάς νουθεσίας ἡμῶν, φεύγουν.70 

Ο Φιλαδελφείας Ιάκωβος επί τη ευκαιρία των εορτών του Δωδεκαημέρου, τον 

βου, σ. 361-371· Χ. Τσούβαλης, «Οι σχολάρχες της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης», στον τόμο Η 
Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Τα μαθήματα και οι δάσκαλοι, Αθήνα 2002, σ. 120-121.
68 ΑΙΜΔ, Φάκ. 48, επιστολή του Μητροπολίτου Φιλαδελφείας Ιακώβου προς τον Μητροπολίτη 
Δέρκων Ιάκωβο, Βοστώνη 8 Οκτωβρίου 1964.
69 ΑΙΜΔ, Φάκ. 48, επιστολή του Μητροπολίτου Σελευκείας Αιμιλιανού προς τον Μητροπολίτη 
Δέρκων Ιάκωβο, Βοστώνη 14 Δεκεμβρίου 1964.
70 ΑΙΜΔ, Φάκ. 48, επιστολή του Μητροπολίτου Δέρκων Ιάκωβου προς τον Μητροπολίτη Σελευκεί-
ας Αιμιλιανό, 4 Ιανουαρίου 1965.
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Δεκέμβριο του 1964 σε επιστολή του εξέφρασε τη λύπη του και τα περαστικά του 
για το αυτοκινητιστικό δυστύχημα που πέρασε ο Δέρκων Ιάκωβος στην περιοχή 
του Ούνκαπαν (Unkapanı) της Κωνσταντινούπολης. Στη συνέχεια γράφει:

Πιστεύω ὅτι ὁ Κύριος θά βοηθήση νά ὑπερπηδήσωμεν καί τήν δοκιμασί-
αν αὐτήν. Εἰς τοιαύτας ὅμως περιπτώσεις βλέπει κανείς πόσον χρειάζεται 
ἡ ψυχραιμία, ἡ ἑτοιμότης καί προπαντῶς ἡ πίστις πρός τόν Θεόν.71

Ο Δέρκων Ιάκωβος απαντά στον Φιλαδελφείας Ιάκωβο στις 4 Ιανουαρίου 
1965 για το αυτοκινητικό δυστύχημα που πέρασε και θεραπεύτηκε στο Νοσο-
κομείο Βαλουκλή και ότι μόλις απαλλάχτηκε από τον γύψο και επέστρεψε στα 
ποιμαντικά του καθήκοντα. Χαίρεται που οι εξόριστοι αρχιερείς αξιοποιούν τον 
χρόνο τους με τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Ρωτάει αν έχουν 
πληροφορηθεί ότι ο Πατριάρχης έγραψε για αυτούς στον Αρχιεπίσκοπο Αυστρα-
λίας Ιεζεκιήλ (1959-1968), ο οποίος εξεδήλωσε την επιθυμία να μεταβούν στην 
Αυστραλία. Στην επιστολή τονίζει: 

Δυστυχῶς ἐδῶ τά δημοσιεύματα ἐναντίον τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἱ. 
Θεολογικῆς Σχολῆς συνεχίζονται, οἱ δέ Χριστιανοί μας κατελείφθησαν 
ἀπό τήν ἔμμονον ἰδέαν τῆς ἐγκαταλείψεως ἑστιῶν καί βωμῶν καί ἀντι-
λαμβάνεσθε ὅτι ὑπό τάς συνθήκας ταύτας ψυχικῶς καί σωματικῶς ὅλοι 
—μάλιστα δέ ὁ Παναγιώτατος— ὑποφέρομεν. 

Κλείνει την επιστολή με τον Μητροπολίτη Ικονίου Ιάκωβο που νοσηλεύεται στο 
Νοσοκομείο Βαλουκλή και εκφράζει την ανησυχία του για την υγεία του.72

Από επιστολή του Σελευκείας Αιμιλιανού με χρονολογία 9 Μαρτίου 1965 
προς τον Δέρκων Ιάκωβο πληροφορούμαστε ότι ο Δέρκων Ιάκωβος επισκέφτη-
κε την ηλικιωμένη μητέρα του και τους οικείους του. Υπενθυμίζει ότι σε μικρό 
χρονικό διάστημα θα συμπληρώσουν με τον Φιλαδελφείας Ιάκωβο στην Βοστώ-
νη ενός έτους παραμονή. Δηλώνει απογοητευμένος με όσα διαβάζει στον τύπο, 
δεν βλέπει κάποια αλλαγή στη νοοτροπία των υπευθύνων και συνεχίζει: «Ζῶμεν 
ὅπως πάντοτε μέ τόν παλμόν καί τάς ἀνατάσεις ὑμῶν, ὡς καί τάς προσδοκίας 
[…]». Ανησυχεί για τις απελάσεις των Ελλήνων υπηκόων στην Τουρκία και το-
νίζει: «Τρομακτική ἡ ἔξοδος τῶν φίλων καί γνωστῶν ἐκεῖθεν. Πολύ ἀπογοητευ-
τική ...γιά τό μέλλον μας». Ευχαριστεί τον Δέρκων Ιάκωβο για την επίσκεψη στην 
πατρική οικία του και για τα συγχαρητήρια στον αδελφό του που αναγορεύτηκε 
διδάκτορας Φιλοσοφίας με θέμα τις ερμηνευτικές αρχές του Θεοδώρου Μοψουε-
στίας. Τέλος, ερωτά στον Ιάκωβο: «Νομίζετε ὅτι θά ὑπάρξει ποτέ χαραυγή διά τούς 
δύο ἐξόριστους; Ἐάν ὄχι, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία πρέπει νά σκεφτεῖ γιά τά καθ’ ἠμάς».73

71 ΑΙΜΔ, Φάκ. 48, επιστολή του Μητροπολίτου Φιλαδελφείας Ιακώβου προς τον Μητροπολίτη Δέρ-
κων Ιάκωβο, Βοστώνη [Δεκέμβριος 1964].
72 ΑΙΜΔ, Φάκ. 48, επιστολή του Μητροπολίτου Δέρκων Ιάκωβου προς τον Μητροπολίτη Φιλαδελ-
φείας Ιάκωβο, 4 Ιανουαρίου 1965.
73 ΑΙΜΔ, Φάκ. 49, επιστολή του Μητροπολίτου Σελευκείας Αιμιλιανού προς τον Μητροπολίτη Δέρ-
κων Ιάκωβο, Βοστώνη 9 Μαρτίου 1965.
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Ο Σελευκείας Αιμιλιανός από την Βοστώνη στις 14 Απριλίου του 1965 επί τη 
ευκαιρία του Πάσχα στέλνει επιστολή στον Δέρκων Ιάκωβο. Προβληματίζεται για 
όσα γράφονται στον τουρκικό τύπο κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κυρίως 
όσα γράφει ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Τζουχουριέτ, Nadir Nadi74 και ότι 
η ομογένεια δεν διαθέτει μία εφημερίδα στην τουρκική γλώσσα να υπερασπίσει 
τα δικαιώματά της.75 Ακολούθως γράφει: 

Διαμένω ἐν Βοστώνη, ὡς στρουθίον μονάζον ἐπί δωμάτιον. Ἀναμένω τήν 
ἐπίλυσιν τοῦ ζητήματος [...] ἐπιθυμῶ νά ἐπιτρέψω [...] εἰς τό Πάνσεπτον 
Κέντρον, τό ὁποῖον ἐπί 21 ἔτη ὑπηρέτησα [...] Δημιουργοῦνται ἐντός μου 
ἀνησυχίαι [...] φόβοι διά τό μέλλον. 

Κλείνει την επιστολή με τα λόγια: «Δεχθεῖτε τόν σεβασμόν, τήν ἀγάπην καί τόν 
ἑόρτιόν μου χαιρετισμόν. Ὁ Ἀναστάς Χριστός δώη τήν εἰρήνην Αὐτοῦ τοῖς Ἔθνεσι, 
καί ἴδια τούς δύο Συμμάχους Λαούς».76

Στις 30 Νοεμβρίου του 1965 ο Σελευκείας Αιμιλιανός γράφει στον Δέρκων Ιάκωβο: 
Οἱ παράγοντες καί οἱ συνάδελφοι μᾶλλον εἶναι ἀρνητικοί. Οὐδείς ὁ βοη-
θῶν, καί ὁ προσέχων ἡμᾶς. Εἴμεθα ἤδη ἀπομονωμένοι. Ὅπως καί τήν νύ-
κτα 1955. ... Ἡ Βοστώνη ἀπέβη δι’ ἐμέ τουλάχιστον «τόπος κολάσεως» καί 
«ὀδύνης». Ἡ μόνωση δυσχερής. Ἡ ἐλπίς μου ἐπί Κύριον τόν Θεόν ἡμῶν.77

Ο Φιλαδελφείας Ιάκωβος από την Βοστώνη συντάσσει επιστολή στις 14 Δε-
κεμβρίου 1965 στον Δέρκων Ιάκωβο. Συγκεκριμένα γράφει: 

Θαυμάζω τούς Ἀμερικάνους διά τήν ὀργάνωσιν καί προοπτικήν. Οἱ δέ 
Καθολικοί ἐδῶ εἶναι παντοδύναμοι καί διαρκῶς κερδίζουν ἔδαφος. Οἱ 
μικτοί γάμοι, τελοῦνται ὑπέρ τῶν καθολικῶν, διότι οἱ Καθολικοί μέ τήν 
προπαγάνδα τῶν ἐδημιούργησαν τήν ἐντύπωσιν ὅτι τό Βατικανό κατευ-
θύνει τόν χριστιανισμόν σήμερον.78

Στη συνέχεια έχουμε μία άλλη επιστολή του Φιλαδελφείας Ιάκωβου που 
έστειλε επί τη ευκαιρία της εορτής του Δέρκων Ιακώβου με χρονολογία 15 Σε-
πτεμβρίου του 1966. Γράφει ότι συναντήθηκε στη Βοστώνη με τον Αρχιμανδρίτη 

74 Ο Nadir Nadi Abalioğlu γεννήθηκε στα Μούγλα (Muğla) στις 23 Ιουνίου του 1908. Δίδαξε στο 
Λύκειο Γαλατασαράι της Κωνσταντινούπολης (1938-1941). Διετέλεσε βουλευτής κατά τα έτη 1954-
1957. Το 1945 ανέλαβε την εφημερίδα Τζουμχουριέτ ως διευθυντής και αρχισυντάκτης. Πέθανε 
στην Κωνσταντινούπολη στις 20 Αυγούστου του 1991. Περισσότερα βλ. στον δικτυακό τόπο: https://
www.biyografya.com/biyografi/8247 (τελευταία πρόσβαση 3/08/2020).
75 Ας σημειωθεί ότι στην Κωνσταντινούπολη υπήρχαν ελληνικές εφημερίδες, των οποίων οι εκδό-
τες φοβόντουσαν να εκφραστούν ελεύθερα και δημοσίευαν ειδήσεις από τις τουρκικές εφημερί-
δες και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
76 ΑΙΜΔ, Φάκ. 49, επιστολή του Μητροπολίτου Σελευκείας Αιμιλιανού προς τον Μητροπολίτη Δέρ-
κων Ιάκωβο, Βοστώνη 14 Απριλίου 1965.
77 ΑΙΜΔ, Φάκ. 56, επιστολή του Μητροπολίτου Σελευκείας Αιμιλιανού προς τον Μητροπολίτη Δέρ-
κων Ιάκωβο, Βοστώνη 30 Νοεμβρίου 1965.
78 ΑΙΜΔ, Φάκ. 56, επιστολή του Μητροπολίτου Φιλαδελφείας Ιακώβου προς τον Μητροπολίτη 
Δέρκων Ιάκωβο, Βοστώνη 14 Δεκεμβρίου 1965.
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Γερμανό Αθανασιάδη, μετέπειτα Μητροπολίτη Θεοδωρουπόλεως, πνευματικό 
τέκνον του Δέρκων Ιακώβου, και πληροφορήθηκε νέα για το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο, για τον Δέρκων Ιάκωβο και για τους οικείους του.79

Ο Δέρκων Ιάκωβος απαντά στον Φιλαδελφείας Ιάκωβο στις 21 Οκτωβρίου 
του 1966:

Εἴθε αἱ παρεξηγήσεις νά ἀρθῶσι καί νά ἐπιστεφθῶσι διά μίας ἀμνηστεί-
ας γενικῆς, ὥστε νά Σᾶς ἔχομεν ἐν μέσω ἡμῶν. Πόσον ἡ χαρά μας θά 
εἶναι μεγάλη! Δέν φαντάζεσθε! Διότι ἀπό τήν δοκιμασίαν ταύτην Ὑμεῖς 
προσωπικῶς θά ἐξέλθητε μέ μίαν ἀκτινοβολίαν πνευματικήν. Θά εἶσθε 
μεγάλως χρήσιμοι εἰς τήν Ἐκκλησίαν μας [...]. Μέ τήν ἀνακούφισιν τού-
την καί ἐλπίδα Σᾶς χαιρετῶ καί ἐπί τῆ Ὀνοματικῆ Σας Ἑορτῆ.

Παρακάτω γράφει για τον Γερμανό Αθανασιάδη:

Τό προσεχές ἔτος δηλ. κατά Μάϊον μήνα θά παρακαλέσω τόν Ἅγιον Κα-
λαβρίας80 νά ἐνδιαφερθῆ καί νά ἀναλάβη τήν καλυτέραν καθοδήγησιν 
τοῦ Πατρός Γερμανοῦ εἰς νεωτέραν ἐν Ἀγγλία καί Εὐρώπη πνευματικήν 
ἀπασχόλησιν, οὕτως ὥστε νά συμπληρώση τάς γνώσεις του καί προ-
σαρμοσθῆ ἀφ’ ἑνός εἰς τήν Ἀγγλικήν καί ἀφ’ ἑτέρου εἰς τούς ὁραματι-
σμούς μας διά τήν Ἐκκλησίαν μας. Δέν θά ἔχη βεβαίως τά εὐεργετήματα 
τῆς Ἀμερικῆς ἀλλά μέ τήν καλήν θέλησιν καί τήν Εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ ὅλα 
εὐοδούνται.81

Ο Φιλαδελφείας Ιάκωβος επί τη ευκαιρία των εορτών του Δωδεκαημέρου 
στις 21 Δεκεμβρίου του 1966 γράφει ευχές στον Δέρκων Ιάκωβο και μεταξύ άλ-
λων δηλώνει την χαρά του που έμαθε ότι απέκτησε προσωρινά μητροπολιτική 
οικία στον Άγιο Στέφανο.82 Επίσης, έστειλε επιστολή στις 25 Απριλίου του 1967 
και εύχεται στον Ιάκωβο για το Πάσχα.83

Ακολούθως έχουμε επιστολή του Δέρκων Ιακώβου με χρονολογία 20 Δε-
κεμβρίου του 1968 προς τον Φιλαδελφείας Ιάκωβο στον οποίο γράφει:

Ταπεινῶς φρονῶ, ὅτι πρέπει νά ἀφιερωθῆτε μέ ὅλον τόν ἐνθουσιασμόν 
καί τά πλούσια προσόντα ὑμῶν, εἰς τήν αὐτόθι θέσιν καί Ἀποστολή 
Ὑμῶν, καί νά μή θελήσητε –ὡς φλυαρεῖται– νά προσβλέψητε εἰς μεταθέ-

79 ΑΙΜΔ, Φάκ. 57, επιστολή του Μητροπολίτου Φιλαδελφείας Ιακώβου προς τον Μητροπολίτη 
Δέρκων Ιάκωβο, Βοστώνη 15 Σεπτεμβρίου 1966.
80 Πρόκειται για τον τιτουλάριο Μητροπολίτη Καλαβρίας (1965-1977) Αιμιλιανό Τιμιάδη μετέπει-
τα Μητροπολίτη Σηλυβρίας (1977-2008). Ας σημειωθεί ότι ο Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως 
Γερμανός τον εκτιμούσε ιδιαίτερα και συζητούσε συχνά για αυτόν. Στο γραφείο του υπήρχε σε πε-
ρίοπτη θέση φωτογραφία του. Βλ. Β. Σταυρίδης, Επισκοπική ιστορία, ό.π., σ. 405-406· Ι. Κωνστα-
ντινίδης, «Αιμιλιανός ο Τιμιάδης», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια 1 (1962), σ. 1056-1057.
81 ΑΙΜΔ, Φάκ. 57, επιστολή του Μητροπολίτου Δέρκων Ιακώβου προς τον Μητροπολίτη Φιλαδελ-
φείας Ιάκωβο, Άγιος Στέφανος 21 Οκτωβρίου 1966.
82 ΑΙΜΔ, Φάκ. 57, επιστολή του Μητροπολίτου Φιλαδελφείας Ιακώβου προς τον Μητροπολίτη 
Δέρκων Ιάκωβο, Βοστώνη 21 Δεκεμβρίου 1966.
83 ΑΙΜΔ, Φάκ. 57, επιστολή του Μητροπολίτου Φιλαδελφείας Ιακώβου προς τον Μητροπολίτη 
Δέρκων Ιάκωβο, Βοστώνη 25 Απριλίου 1967.
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σεις καί περιπετείας νέας διοικητικάς. Διά τόν Χριστιανόν ὅπου εὑρεθῆ, ὁ 
ΣΤΑΥΡΟΣ εἶναι τό Ἔμβλημά του, καί παντοῦ ὁ Γολγοθάς διά νά τόν στήση, 
εἰς δόξαν τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Στη συνέχεια κάνει σκέψεις:

Διατί λοιπόν, νά μή τεθῆτε ἐπικεφαλῆς μίας στενῆς στενωτάτης συνεργα-
σίας τῶν ἐν Αὐστραλία μεταναστῶν Τούρκων μετά Ἑλλήνων, τῆ πρωτο-
βουλία μεθ’ ὑμῶν τῶν προξενικῶν Ἀρχῶν Ἑλλάδος-Τουρκίας, ἀλλά καί 
σημαινόντων Αὐστραλιανῶν; Βεβαίως τό ζήτημα θά παρουσιάση πολλάς 
δυσκολίας καί περισπασμούς, ἀλλά καί αἱ ἀνάγκαι ἐπιβάλλουσι τήν σχε-
τικήν ταύτην συνεργασίαν. Νομίζω δέ ταπεινῶς ὅτι, μία τοιαύτη συνερ-
γασία, μέ ἀγαθά ἀποτελέσματα ἐκεῖ, ἐάν συνοδεύηται μέ ἀνάλογον ἐν 
Εὐρώπη, μάλιστα δέ ἐν Ἀμερικῆ, θά ἐπιδράση σοβαρῶς ἐπί τῆς Φιλίας 
καί στενῆς συνεργασίας τῶν δύο ὁμόρρων χωρῶν καί λαῶν Τουρκίας καί 
Ἑλλάδος. Διότι οἱ μετανάσται τοῦ ἐξωτερικοῦ, μέ τάς ἐπιστολάς των, θά 
διαφωτίζωσι καί θά ἐπιδράσωσι ἐπί τῆς καθόλου ψυχολογίας τῶν οἰκεί-
ων καί συγγενῶν του.84

Ο Αιμιλιανός από την Βοστώνη στις 25 Φεβρουαρίου 1969 γράφει φορτι-
σμένος και αγανακτισμένος στον Ιάκωβο. Αρχικά αναφέρεται στον αδελφό του 
που ήρθε στην Βοστώνη στις 22 Δεκεμβρίου του 1968 για να κάνει μία σοβαρή 
εγχείρηση και ότι πάλευε μεταξύ θανάτου και ζωής. Για να τον συμπαρασταθεί 
αναγκάστηκε να αφήσει την Οξφόρδη της Αγγλίας. Σε όλο αυτό το διάστημα της 
νοσηλείας του έτρεχε στα νοσοκομεία και ότι σώθηκε χάρις στον Θεό εκ θαύμα-
τος. Στη συνέχεια διατυπώνει ορισμένες σκέψεις. Μεταξύ άλλων παραπονείται 
ότι εξορίστηκε όχι για προσωπικά αμαρτήματα αλλά χάριν της Εκκλησίας και 
η Εκκλησία το διάστημα αυτό τον λησμόνησε «καί ἐσφράγισε τήν ταπεινήν του 
διακονίαν μέ τόν ὀγκόλιθον τῆς λήθης.85

Οι περιπέτειες και οι ταλαιπωρίες των μητροπολιτών έληξαν όταν η Ιερά Σύ-
νοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου συνήλθε στις 8 Αυγούστου του 1969 και 
ίδρυσε την Μητρόπολη Βελγίου και Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου με 
έδρα τις Βρυξέλλες86 και στις 12 Αυγούστου του 1969 μετέθεσε τον Μητροπολί-
τη Σελευκείας Αιμιλιανό στη Μητρόπολη Βελγίου87 και τον Φιλαδελφείας Ιάκωβο 
στη Μητρόπολη Γερμανίας.88

84 ΑΙΜΔ, Φάκ. 64, επιστολή του Μητροπολίτου Δέρκων Ιακώβου προς τον Μητροπολίτη Φιλαδελ-
φείας Ιάκωβο, Άγιος Στέφανος 20 Δεκεμβρίου 1968.
85 ΑΙΜΔ, Φάκ. 64, επιστολή του Μητροπολίτου Σελευκείας Αιμιλιανού προς τον Μητροπολίτη Δέρ-
κων Ιάκωβο, Βωστώνη 25 Φεβρουαρίου 1969.
86 Βλ. τον   δικτυακό τόπο: https://cathedraleorthodoxe.com/%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CE%B-
C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CE%B2%CE%B5%CE%B-
B%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85/ (τελευταία πρόσβαση 29/09/2019).
87 Β. Σταυρίδης, Επισκοπικοί κατάλογοι, ό.π., σ. 62-63.
88 Ό.π., σ. 61-62. Ιερά Μητρόπολις Γερμανίας, στον δικτυακό τόπο: http://www.orthodoxie.net/
index.php?id=15&L=1 (τελευταία πρόσβαση 29/9/2019)· Σ. Αυγουστάκης, «Ο Μητροπολίτης Γερ-
μανίας Ιάκωβος Τσαναβάρης (1969-1971)», Ιακώβου Μνήμη. Τόμος εις μνήμην του Μητροπολίτου 
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Επιστολή του Μητροπολίτου Σελευκείας Αιμιλιανού προς τον Μητροπολίτη Δέρκων Ιάκωβο, 
Βοστώνη 25 Φεβρουαρίου 1969 (Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Δέρκων, Φάκ. 64)

Πριγκηποννήσων κυρού Ιακώβου (1947-2018), Θεσσαλονίκη 2020, σ. 157-173.
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Οι μητροπολίτες στις αρχές Οκτωβρίου του 1969 επισκέφτηκαν την Αθήνα, 
από την οποία απάντησαν στις ευχετήριες επιστολές του Μητροπολίτου Δέρκων 
Ιάκωβου για την εκλογή τους στις νέες επαρχίες τους. 

Ο Αιμιλιανός σε επιστολή του με χρονολογία 5 Οκτωβρίου του 1969 εκφράζει 
τις ευχαριστίες του και τονίζει:

Ἀπεδέχθην τήν ἐξορίαν ὡς εὐλογίαν Θεοῦ καί ἐβάδισα ἐπί πενταετίαν 
αἴρων ἐν ἀγαλλιάσει τόν σταυρόν τοῦτον, καυχώμενος οὐχί διά τάς τα-
πεινάς καί μηδαμινάς μου ὑπηρεσίας, ἀλλά διά πάντας ὑμᾶς οἱ ὁποῖοι 
αἴρετε ἐν ἀγαλλιάσει ψυχῆς καί ἐν δυνάμει πολλή τόν σταυρόν τῆς δοκι-
μασίας [...]. Ἀποβλέπω εἰς τήν νέαν διακονίαν ἵνα ἐργασθῶ ὅση μοί δύνα-
μις ὑπέρ τῶν ἀποδήμων εὐλαβῶν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν τέκνων καί ὑπέρ 
τοῦ μεγαλείου τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας.89

Ο Γερμανίας Ιάκωβος στις 20 Οκτωβρίου του 1969 γράφει στον Δέρκων Ιάκωβο: 

Ἡ ἀνανέωσις τῆς ἐκ τοῦ ἐγγύς πνευματικῆς κοινωνίας τελευταίως ἐν Ἀθή-
ναις μετά πέντε ὁλόκληρα ἔτη μετά τῆς Ὑμετέρας Σεβασμιότητος ὑπῆρξε 
πηγή νέας δυνάμεως διά τήν νέαν ἐν Εὐρώπη ἀποστολήν μου. 

Τέλος, κλείνει την επιστολή: «Εὐχαριστῶ θερμότατα διά τάς εὐχάς καί τήν ἐνθάρ-
ρυνσιν ὑμῶν».90

Η αλληλογραφία των μητροπολιτών δεν σταμάτησε με τον Δέρκων Ιάκωβο, 
τον οποίο σεβόταν ιδιαίτερα και εκτιμούσαν βαθύτατα. 

Στις 3 Δεκεμβρίου του 1971 ο Μητροπολίτης Γερμανίας Ιάκωβος Τζαναβά-
ρης σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα έξω από την πόλη Βύρτζμπουργκ 
(Würzburg) της Γερμανίας. Η κοινή γνώμη των Ελλήνων της Γερμανίας χωρίς να 
ειπωθεί επίσημα συνέδεσε το δυστύχημα με την αντίδρασή του στην χούντα για 
τα δημοκρατικά του ιδεώδη που αρνούνταν να τελεί ετήσια δοξολογία υπέρ της 
χούντας με συνέπεια να δημιουργήσει πολλούς εχθρούς από το δικτατορικό κα-
θεστώς. Η κηδεία του έγινε στο ναό της Αγίας Τριάδος Βόννης στις 7 Δεκεμβρίου. 
Ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο της Καρύστου Ευβοίας.91

Ο Αιμιλιανός παρέμεινε στη Μητρόπολη Βελγίου έως τις 14 Δεκεμβρίου του 
1982.92 Στη συνέχεια μετατέθηκε στη Μητρόπολη Κώου και Νισύρου,93 την οποία 
ποίμανε έως τις 23 Φεβρουαρίου του 2009, οπότε απεσύρθη λόγω γήρατος. 

89 ΑΙΜΔ, Φάκ. 71, επιστολή του Μητροπολίτου Σελευκείας Αιμιλιανού προς τον Μητροπολίτη Δέρ-
κων Ιάκωβο, Αθήνα 5 Οκτωβρίου 1969.
90 ΑΙΜΔ, Φάκ. 71, επιστολή του Μητροπολίτου Φιλαδελφείας Ιακώβου προς τον Μητροπολίτη Δέρ-
κων Ιάκωβο, Αθήνα 20 Οκτωβρίου 1969.
91 Σ. Αυγουστάκης, Ιερά Μητρόπολις Γερμανίας, Διπλωματική εργασία, Θεσσαλονίκη 2011: Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Θεολογική Σχολή – Τμήμα Θεολογίας, σ. 61-62, 65.
92 Β. Σταυρίδης, Επισκοπικοί κατάλογοι, ό.π., σ. 92.
93 Όπ., σ. 62-63.
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Εκοιμήθη στις 8 Σεπτεμβρίου του 2011.94 Η εξόδιος ακολουθία του τελέστηκε 
στις 10 Σεπτεμβρίου στο ναό της Αγίας Βαρβάρας Παλαιού Φαλήρου95 και τάφη-
κε στο Νεκροταφείο Παλαιού Φαλήρου Αθηνών. 

94 Βλ. τους δικτυακούς τόπους: https://imbelgiou.wordpress.com/2011/09/09/892/ (τελευταία πρόσβα-
ση 3/08/2020)· https://imbelgiou.wordpress.com/2011/09/09/%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CE%B9
%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B7-%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B7%CE%BD-
%CE%BA%CF%89%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%B9%CF%83
%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%B9/ (τελευταία πρόσβαση 
3/08/2020).
95 Στο τέλος της νεκρώσιμης ακολουθίας μίλησε τελευταίος ο ανεψιός του Αιμιλιανού Μηνάς Νερ-
σισγιάν, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε: «Υπηρέτησες την εκκλησία από διάφορες επιτελικές θέσεις 
της Πατριαρχικής Αυλής και επί αρκετή σειρά ετών σαν Μέγας Πρωτοσύγκελλος του αείμνηστου 
Πατριάρχη Αθηναγόρα ο οποίος σου εμπιστεύθηκε κρίσιμες αποστολές και ευθύνες. Θυσιάστη-
κες και εξορίστηκες το 1964 διότι υπηρέτησες με πιστότητα και αυταπάρνηση τα συμφέροντα της 
Ορθοδοξίας και του γένους και της πολυπαθούς Ρωμιοσύνης παρά τις επανειλημμένες προειδο-
ποιήσεις των Αρχών. Με την εξορία σου αποχωρίστηκες την μητέρα σου και τα αδέλφια σου και 
είδες να δημεύονται τα πατρικά σου σπίτια». Βλ. στον δικτυακό τόπο: http://fanarion.blogspot.
com/2011/09/blog-post_10.html (τελευταία πρόσβαση 29/09/2019).
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A B S T R A C T
This study seeks to present and discuss some key topics related to the 
refugees in Bulgaria and Greece in the 1920’s. Some main processes that 
are directly related to the events after the First World War are presented 
and a comparison is made between the policies of the two countries re-
garding the reception and integration of refugees, as well as regarding the 
remaining Greek and Bulgarian minorities in their territories.

Αυτό το κείμενο στοχεύει να σκιαγραφήσει μερικά από τα πιο σημαντικά γε-
γονότα σχετικά με τα κύματα προσφύγων που αντιμετώπισαν η Βουλγαρία και η 
Ελλάδα τα χρόνια μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Ελληνοτουρκικό πόλε-
μο του 1919-1922. Το υλικό βασίζεται σε μια ποικιλία Βουλγαρικής και Ελληνικής 
ιστοριογραφίας,1 προκειμένου να επιτευχθεί μια ισορροπημένη εικόνα τέτοιων 
πολύπλοκων διαδικασιών της περιόδου. Ήταν απαραίτητο να συμπεριληφθούν 
διάφορες επιστημονικές μελέτες για να βοηθήσουν στην οικοδόμηση ενός ου-
δέτερου και αντικειμενικού επιστημονικού υλικού. Επιπλέον, συμμετείχαν διά-
φορες πηγές στην προετοιμασία της μελέτης, η οποία περιλαμβάνει αρχειακό 
υλικό που βρίσκεται σε Βουλγαρικά Αρχεία όπως τα Κρατικά Αρχεία στο Πλόβ-
ντιβ, καθώς και τα Κεντρικά Κρατικά Αρχεία στη Σόφια. Λόγω του περιορισμένου 
όγκου σελίδων με τις οποίες ο συγγραφέας πρέπει να συμμορφωθεί, ορισμένα 
θέματα και γεγονότα ενδέχεται να μην παρουσιαστούν στο σύνολό τους και άλλα 
μπορεί να παραλειφθούν εντελώς, κάτι που δεν είναι καθόλου σκόπιμο, ούτε 
προορίζεται να μειώσει τη συνολική εικόνα και την πολυπλοκότητα των μελετώ-
μενων θεμάτων.

1 D. Pentzopoulos, The Balkan Exchange of minorities and its impact on Greece, London 2002: Hurst 
& Company· Георги Даскалов, Българите в Егейска Македония – Мит или реалност? Историко-
демографско изследване /1900-1990 г./, София 1996: Македонски научен институт· Τ. Κω-
στόπουλος, Η απαγορευμένη γλώσσα. Κρατική καταστολή των σλαβικών διαλέκτων στην Ελληνική 
Μακεδονία, Αθήνα 32002: εκδόσεις Μαύρη λίστα· El. Kontogiorgi, Population Exchange in Greek 
Macedonia: The Rural Settlement of Refugees 1922–1930, Oxford 2006: Oxford University Press· 
Юра Константинова, „Загубени родини“: Бежанци, преселници, малцинства в Гърция през XX 
век, στο Маски долу! Национализмът на Балканите през XX век, София 2018: изд. „Парадигма“· 
Άν. Α. Παναγιωτοπούλου, Η μετανάστευση των Ελλήνων της Βουλγαρίας στην Ελλάδα την περίο-
δο του μεσοπολέμου (1919-1931) βάσει της σύμβασης του Neuilly, Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2013· T. Dragostinova, Between Two Motherlands: Struggles for 
nationhood among the Greeks in Bulgaria, 1900-1949, Ithaca 2011: Cornell University Press.
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Το θέμα των προσφύγων και τα προβλήματα που απορρέουν από τον εκτο-
πισμό τους, τη στέγαση και την ένταξή τους στη νέα τους πατρίδα, τα νομικά ζη-
τήματα που αφορούν την εκκαθάριση της εγκαταλελειμμένης περιουσίας τους, 
είναι πάντοτε χρήσιμα, ιδιαίτερα σήμερα, όταν εκατοντάδες χιλιάδες συσσωρεύ-
ονται και πάλι στην πόρτα της ΕΕ, θύματα πολέμου και των μεταγενέστερων πο-
λιτικών και κοινωνικών μεταβολών στους τόπους καταγωγής τους. Αν προσθέ-
σουμε και τα κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν μεταξύ των νεοαφιχθέ-
ντων προσφύγων και του τοπικού πληθυσμού στους οικισμούς και στις πόλεις 
της χώρας υποδοχής, την νοσταλγία για την χαμένη πατρίδα, την αργή ανάκαμψη 
της καθημερινής ζωής, τις εσωτερικές αντιφάσεις όσον αφορά την ταυτότητα 
και πού ανήκουν οι πρόσφυγες στο νέο έθνος, για άλλη μια φορά αναγκαζόμαστε 
να στραφούμε στην ιστορία και να μαθαίνουμε από τα παρελθόντα γεγονότα και 
την ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων προκειμένου να εντοπίσουμε την πορεία 
τους και να προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε τις αιτίες και τα λάθη που έγιναν 
με την ελπίδα ότι η ιστορία δεν θα επαναληφθεί.

Επιστρέφοντας την προσοχή μας στις δύο χώρες που αποτελούν αντικείμε-
νο της παρούσας μελέτης, βλέπουμε σαφώς το τεράστιο πρόβλημα που αντιμε-
τώπιζαν η Βουλγαρία και η Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 1920, παρά το γεγονός 
ότι ήταν σε αντίθετες πολιτικές παρατάξεις κατά τη διάρκεια του πολέμου. Για τη 
Βουλγαρία, με πληθυσμό περίπου 5,5 εκατομμυρίων ανθρώπων στα μέσα της δε-
καετίας του 1920, η ροή προσφύγων περίπου 250.000 ανθρώπων, που ήρθε στα 
σύνορα του Βασιλείου μετά τον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο και τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλε-
μο, αποτελούσε πραγματική πρόκληση από πολιτική, κοινωνική, οικονομική και 
πολιτιστική άποψη.2 Η Ελλάδα, η οποία επίσης είχε πληθυσμό περίπου 5,5 εκα-
τομμυρίων ανθρώπων στις αρχές της δεκαετίας του 1920, φιλοξένησε πάνω από 
900 000 έως 1 500 000 πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία μετά τον ελληνοτουρκικό 
πόλεμο του 1919-1922 και την επόμενη σύμβαση ανταλλαγής πληθυσμού.3

Και στις δύο χώρες υπήρχε μια διαδικασία ομογενοποίησης του πληθυσμού 
και ενίσχυσης του ηγετικού εθνοτικού στοιχείου και η Ελλάδα έγινε μια από τις 
πιο ομοιογενείς χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, με τον αριθμό των Ελλήνων να 
φτάσει το 93,83% του πληθυσμού.4 Σε αυτό το πλαίσιο, οι σχέσεις Ελλάδας και 

2 T. Dragostinova, “Competing Priorities, Ambiguous Loyalties: Challenges of Socioeconomic Ad-
aptation and National Inclusion of the Interwar Bulgarian Refugees”, Nationalities Papers: The Jour-
nal of Nationalism and Ethnicity, Volume 34, Issue 5, Routledge, Taylor & Francis Group, 2006, σ. 
549· Румяна Прешленова, От иредентизъм към дефанзивен национализъм: България след 
Първата световна война, στο Маски долу! Национализмът на Балканите през XX век, Со-
фия 2018: изд. „Парадигма“, σ. 204· Георги В. Димитров, Настаняване и оземляване на бъл-
гарските бежанци /1919-1939/, Благоевград, 1985 г., σ. 31. 
3 T. Dragostinova, “Navigating Nationalityin the Emigration of Minorities between Bulgaria and 
Greece, 1919-1941”, East European Politics and Societies, Volume 23, Number 2, Spring 2009, σ. 188· 
D. Pentzopoulos, The Balkan Exchange of minorities..., ό.π., σ. 99, 128· El. Kontogiorgi, Population Ex-
change in Greek Macedonia..., ό.π, σ. 56· Юра Константинова, „Загубени родини“..., ό.π.,  σ. 120.
4 D. Pentzopoulos, The Balkan Exchange..., ό.π., σ. 129.
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Βουλγαρίας επιδεινώθηκαν απότομα τη δεκαετία του 1920, καθώς και οι δύο 
χώρες ασκούσαν πίεση στις ξένες μειονότητές τους να μεταναστεύσουν.5

Μετά την απώλεια της Ελλάδας στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1922, οι 
περισσότεροι Έλληνες πρόσφυγες φιλοξενήθηκαν σε διαφορετικούς οικισμούς 
στη Δυτική Θράκη και τη Μακεδονία, προκαλώντας τη μετανάστευση των Βουλ-
γάρων στη Βουλγαρία λόγω της πίεσης και της εξαναγκαστικής απέλασης από 
τις ελληνικές αρχές. Την περίοδο 1912-1924, οι Βούλγαροι στη Δυτική Θράκη 
μειώθηκαν από 35.000 σε 23.000, ενώ οι Έλληνες αυξήθηκαν από 87.000 σε 
189.000 την ίδια περίοδο.6 Σύμφωνα με τον Λιουμπομίρ Μιλέτσιτς, ο συνολικός 
πληθυσμός των έξι σαντζάκιων του βιλαετίου της Αδριανούπολης το 1912 ήταν 
298.726 Βούλγαροι και περίπου 250.000 Έλληνες.7 Είναι σημαντικό να σημειω-
θεί ότι ακόμη και τα χρόνια πριν από τους Βαλκανικούς Πολέμους, η κατάσταση 
των Βουλγάρων στο βιλαέτι της Αδριανούπολης περιπλέχθηκε από τη μαζική 
αγορά γης από τους Έλληνες, και σε βουλγαρικά έγγραφα από το 1906 ανα-
φέρεται ότι οι Έλληνες ξεπέρασαν σημαντικά τους Βουλγάρους ως προς τον 
αριθμό, την πολιτιστική και υλική κατάσταση. Για παράδειγμα, στην πόλη της 
Αδριανούπολης, οι Έλληνες αριθμούσαν 17.000 άτομα, και οι Βούλγαροι ήταν 
μόνο 3.000, και μόνο το 1/3 από αυτούς μιλούσαν βουλγαρική γλώσσα στο σπίτι 
τους. Επιπλέον, παντού στην επαρχία, οι Έλληνες διατηρούσαν σχολεία, είχαν 
εκατοντάδες εκπροσώπους σε διαφορετικά ιδρύματα και ασκούσαν διαφορετι-
κά επαγγέλματα, ενώ τα βουλγαρικά σχολεία ήταν σε ερείπια και οι Βούλγαροι 
σχεδόν δεν είχαν εκπροσώπηση.8

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Συμμαχικής Διοίκησης της 
Δυτικής Θράκης από τις 30 Μαρτίου 1920, στην περιοχή υπήρχαν 80.893 Βούλ-
γαροι (εκ των οποίων 69.155 ήταν Χριστιανοί Βούλγαροι και 11.739 ήταν Βούλγαροι 
Μουσουλμάνοι) και οι Έλληνες αριθμούσαν 51.706.9 Επιπλέον, μετά τους Βαλκα-
νικούς Πολέμους, η Δυτική Θράκη παρουσίασε αλλαγές στην σύνθεση του πλη-
θυσμού, καθώς οι βουλγαρικές αρχές ακολουθούσαν μια πολιτική βουλγαροποί-
ησης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αποχώρηση 70.000 Ελλήνων και 49.000 
μουσουλμάνων από την περιοχή μετά το 1913, με μόνο περίπου 20.000 Έλληνες 
να παραμένουν. Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, σύμφωνα με το ελληνικό 

5 P. Finney, “Greece, the Great Powers and the Politis-Kalfoff minorities protocol of 1924”, Diploma-
cy & Statecraft, Volume 8, Issue 1, Routledge, Taylor & Francis Group, 1997, σ. 22-23.
6 R. Detrez, “Refugees as Tools of Irredentist Policies in Interwar Bulgaria”, στο Migration in the 
Southern Balkans, From Ottoman Territory to Globalized Nation States, H. Vermeulen, M. Bald-
win-Edwards, R. van Boeschoten (επιμ.), Springer, Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London 
2015, σ. 49.
7 Любомир Милетич, Разорението на тракийските българи през 1913 година, II фототип-
но издание, София 1989: Културно-просветен клуб „Тракия“, σ. 291, 301.
8 Върбан Тодоров, Документи, архиви и „обективната истина“, στο Толерантният нацио-
налист, София 2009: Парадигма,  σ. 138-139.
9 Стою Шишков, Тракия преди и след Европейската война, Пловдив 1922: печатница „Хр. 
Г. Данов“, σ. 121.



Georgi Yuri Dikin

Ελληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις

| 713

Υπουργείο Περιθάλψεως, περίπου 20.000 Έλληνες που είχαν βρει καταφύγιο 
στην Μακεδονία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, επέστρεψαν στη Θράκη.10

Το 1913, η Βουλγαρία έλαβε μέτρα για να φιλοξενήσει χιλιάδες Βούλγαρους 
στη Δυτική Θράκη, κυρίως πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη, τη Μακεδο-
νία και τη Ντομπρουντζά. Αυτή η δράση μπορεί να θεωρηθεί βιαστική, καθώς 
το βουλγαρικό κράτος παρείχε μόνο μερική βοήθεια στους νέους εποίκους, γε-
γονός που οδήγησε στην πείνα και σε αγώνα επιβίωσης κατά τη διάρκεια του 
χειμώνα. Επιπλέον, στο τέλος του 1913 οι περισσότεροι οικισμοί των Βουλγάρων 
κάηκαν και ήταν ακατοίκητοι. Οι βουλγαρικές αρχές εγκατέστησαν τον βουλγα-
ρικό πληθυσμό σε πρώην τουρκικά και ελληνικά χωριά. Η βουλγαρική παρου-
σία στους τουρκικούς οικισμούς αντιμετωπίστηκε με εχθρότητα εκ μέρους του 
τουρκικού πληθυσμού. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η τάση εγκατάστασης 
στους οικισμούς Ελλήνων και Τούρκων δεν υποστηρίχθηκε από τον βουλγαρι-
κό πληθυσμό, αλλά χρηματοδοτήθηκε και υποστηρίχθηκε από τις βουλγαρικές 
αρχές. Τα χαρακτηριστικά του βουλγαρικού πληθυσμού στη Δυτική Θράκη κατά 
την περίοδο 1913-1919 ήταν η κατεστραμμένη οικογενειακή δομή –καθώς οι οι-
κογένειες αποτελούνταν κυρίως από γυναίκες και παιδιά– ο εγκλεισμός σε οι-
κογενειακές, φιλικές και συγγενικές κοινότητες, καθώς και η αντιμετώπιση προ-
βλημάτων χωρίς τη βοήθεια θεσμικών οργάνων.11

Μετά 1920, η Ελλάδα επίσης ξεκίνησε μια μεταναστευτική πολιτική εναντίον 
του βουλγαρικού πληθυσμού και, σύμφωνα με Βούλγαρους συγγραφείς, την πε-
ρίοδο 1922-1924, περισσότεροι από 25.000 Βούλγαροι απελάθηκαν βίαια στα 
νησιά του Αιγαίου, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου.12 Μετά 
την υπογραφή της Συνθήκης του Νεϊγύ και της Σύμβασης Εθελοντικής Ανταλ-
λαγής Πληθυσμού μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας του 1919, κατά την περίο-
δο έως τις 31 Οκτωβρίου 1924 υποβλήθηκαν 13.235 δηλώσεις μετανάστευσης 
Βουλγάρων από την Ελλάδα, οι οποίες αφορούσαν 37.023 άτομα. Από αυτούς, 
24.916 ήταν από τη Μακεδονία και 12.107 από τη Δυτική Θράκη, και μέχρι το τέ-
λος Οκτωβρίου 1924, 17.785 Βούλγαροι είχαν μεταναστεύσει από τη Μακεδονία 
και 8.716 Βούλγαροι από τη Δυτική Θράκη.13 Μετά την υπογραφή της Συνθήκης 
της Λωζάνης και της ελληνοτουρκικής σύμβασης ανταλλαγής των πληθυσμών 
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας του 1923, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να 

10 G. X. Kalantzis, “Outcomes of the First World War in Southeastern Europe: Population move-
ments in Western Thrace during the inter-allied administration”, Études Balkaniques, Sofia 2004: 
Académie des sciences de Bulgare, Institut d’ étudesbalkaniques, σ. 28-29.
11 M. Markova, “The memories of the Bulgarians from the rural areas of Western Thrace about their 
lives under Bulgarian rule 1913-1919”, Balkanistic Forum, 1, Blagoevgrad 2020: South-Western Uni-
versity “Neophite Rilsky”, σ. 50, 51, 52, 53, 57, 58.
12 Румяна Прешленова, Отиредентизъмкъмдефанзивеннационализъм: Българияслед-
Първатасветовнавойна, στο Маскидолу! НационализмътнаБалканитепрез XX век, София 
2018: изд. „Парадигма“, σ. 205. 
13 Георги  Даскалов, Българите в Егейска Македония – Мит или реалност?..., ό.π., σ. 165, 168.
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εγκαταστήσει περισσότερους από 1.000.000 Έλληνες πρόσφυγες στη Μακεδο-
νία και στη Δυτική Θράκη. Ορισμένοι συγγραφείς επισημαίνουν ότι ο συνολικός 
αριθμός Βουλγάρων που έφυγαν από τις περιοχές της Μακεδονίας έως το 1926 
ανήλθε σε 180.000 άτομα.14

Οι μέθοδοι αφομοίωσης και εξελληνισμού των Βουλγάρων στην Ελλάδα στη 
δεκαετία του 1920 βασίστηκαν κυρίως στο εκπαιδευτικό σύστημα, συμπεριλαμ-
βανομένης της παράτασης των σχολικών ωρών και του περιορισμού της χρήσης 
της μητρικής γλώσσας, της δημιουργίας νηπιαγωγείων για τον περιορισμό της 
επιρροής του μητρικού περιβάλλοντος και της οικογένειας, της βίας από την 
πλευρά των Ελλήνων δασκάλων στους μαθητές.15 Σημαντικός ρόλος στην επι-
βολή της ελληνικής γλώσσας στη βουλγαρική μειονότητα έπαιξαν, επίσης, εθνι-
κιστικές οργανώσεις και ενώσεις όπως η Ένωση Μακεδόνων Φοιτητών, καθώς 
και φασιστικές ομάδες όπως η Ελληνική Μακεδονική Πυγμή και η Εθνική Ένωση 
«Ελλάς» (ΕΕΕ). Τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών του ελληνικού κράτους 
την περίοδο 1925-1936 οδήγησαν στη μετατροπή των Βουλγάρων που παρέμει-
ναν εντός των συνόρων του σε δίγλωσσους, οι οποίοι αντιτάχθηκαν έντονα στην 
πολιτική του πλήρους εξελληνισμού.16

Οι Έλληνες της Βουλγαρίας, συγκεντρωμένοι κυρίως στην ακτή της Μαύρης 
Θάλασσας –καθώς και σε πόλεις και χωριά όπως στο Πλόβντιβ, τη Στενήμαχο 
(σήμερα το Ασένοβγκραντ), την Κούκλαινα κτλ.– υπέστησαν πολιτικές ένταξης 
στον βουλγαρικό πολιτισμό ακόμα και πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.17 Ήδη 
από τον Δεκέμβριο του 1891, με τον νέο νόμο του Υπουργού Παιδείας Γκεόργκι 
Ζίβκοφ, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα βουλγαρικά έγινε υποχρεωτική (άρθρο 
10), και αυτό ουσιαστικά τερμάτισε την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα ελληνικά 
στη χώρα. Η κυβέρνηση επεσήμανε ότι η μελέτη της βουλγαρικής γλώσσας είναι 
απαραίτητη για την πιο ενεργή ένταξη της ελληνικής μειονότητας στη δημόσια 
ζωή της χώρας. Κατά την περίοδο 1906-1907, τα μέτρα του Υπουργείου Παιδείας 
ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερα. Η ελληνική κοινότητα αντέδρασε και έλαβε 
άδεια να ιδρύσει δύο ιδιωτικά ελληνικά σχολεία, τα οποία λειτουργούσαν μόνο 
δύο χρόνια (1910-1912).18 Το 1914, οι ελληνικές εκκλησίες, που είχαν παραμείνει 
στην κατοχή της ελληνικής κοινότητας μετά το 1906, κατασχέθηκαν και ο τε-
λευταίος εκπρόσωπος του Πατριαρχείου στη Βουλγαρία, ο Γενικός Αρχιερατικός 
Επίτροπος Φιλιππουπόλεως, απελάθηκε από τη χώρα.19

14 Георги Даскалов, Българите в Егейска Македония – Мит или реалност?..., ό.π., σ. 166, 171.
15 Τ. Κωστόπουλος, Η απαγορευμένη γλώσσα..., ό.π., σ. 112, 114, 115, 120.
16 Ό.π., σ. 122, 124, 128, 129.
17 R. Detrez, “Refugees as Tools...”, ό.π., σ. 50.
18 Ά. Α. Παναγιωτοπούλου, Η μετανάστευση των Ελλήνων της Βουλγαρίας στην Ελλάδα..., ό.π., σ. 196-197. 
19 Τ. Χατζηαναστασίου, «Οι Ελληνικές κοινότητες της Βουλγαρίας. Σύντομη ιστορική εισαγωγή», 
στο Οι Έλληνες της Βουλγαρίας. Ένα ιστορικό τμήμα του περιφερειακού ελληνισμού, Θεσσαλονί-
κη 1999: Ίδρυμα μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ανατολικής 
Ρωμυλίας, σ. 71.



Georgi Yuri Dikin

Ελληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις

| 715

Η βουλγαροελληνική σύγκρουση της 30ης Ιουλίου 1906 και η επακόλουθη 
καύση του Αγχιάλου έδωσαν την αρχική ώθηση στη διαδικασία εκδίωξης της ελ-
ληνικής κοινότητας από τη Βουλγαρία. Από τη μία πλευρά, η σύγκρουση είναι 
συνέπεια της μακροχρόνιας αντιπαλότητας μεταξύ Βουλγάρων και Ελλήνων για 
επιρροή στη Μακεδονία. Στις αρχές του 20ού αιώνα, η Βουλγαρία είχε ένα καθιε-
ρωμένο σύστημα εθνικών οργανώσεων και επομένως κυριάρχησε στα αντίπαλα 
εθνικά κινήματα στην περιοχή. Ωστόσο, μετά την εξέγερση του Ίλιντεν του 1903, 
η Ελλάδα θέσπισε μέτρα μεγάλης κλίμακας για την αντιμετώπιση της βουλγα-
ρικής επιρροής στην περιοχή. Οι συγκρούσεις μεταξύ Βουλγάρων και Ελλήνων 
εθνικιστών εντάθηκαν το 1904, γεγονός που έκανε την κατάσταση για τους Έλ-
ληνες της Βουλγαρίας εξαιρετικά ασταθή. Η ελληνική σφαγή 200 Βούλγαρων 
στο χωριό Ζαγορίτσανη (σήμερα Βασιλειάδα στην Ελλάδα) το 1905 προκάλεσε 
έντονη δυσαρέσκεια στον βουλγαρικό λαό, η οποία το 1906 οδήγησε στο λεγό-
μενο «ανθελληνικό κίνημα».20 Από την άλλη πλευρά, η σύγκρουση στην Αγχίαλο 
προκλήθηκε από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των βουλγαρικών και 
ελληνικών κοινοτήτων στην πόλη. Οι Έλληνες είχαν ορισμένους μοχλούς εξου-
σίας όσον αφορά σε οικονομικούς πόρους, όπως τα αλατοποιεία, καθώς και 
στην περίπτωση των θρησκευτικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τα οποία πα-
ρείχαν ευκαιρίες για τη διανομή και τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και 
χρηματοδότησης.21 Τα γεγονότα μετά τις 30 Ιουλίου έδειξαν ότι η κατάσταση δεν 
ήταν υπό τον έλεγχο της βουλγαρικής κυβέρνησης και κατέστη επιτακτική ανά-
γκη αυτή να υπερασπιστεί και να δικαιολογήσει τις ενέργειές της. Ισχυρίστηκε 
ότι δεν είχε προετοιμαστεί και ότι έπρεπε να αναλάβει επείγουσα δράση ενα-
ντίον των δραστών, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Αντιλαμβανόμενοι τη ζημιά στη 
φήμη της Βουλγαρίας, οι Βούλγαροι διπλωμάτες έλαβαν εντολή να ξεκινήσουν 
αντι-προπαγάνδα κατά των επιθέσεων των Ελλήνων διπλωματών στο εξωτε-
ρικό. Οι μη πειστικές αντιδράσεις της κυβέρνησης σε σχέση με την κρίση ήταν 
επίσης ένας από τους παράγοντες για την αντικατάσταση του πρωθυπουργού 
Ράτσο Πέτροφ με τον Ντιμίταρ Πέτκοφ στις 23 Νοεμβρίου 1906.22

Μετά το πογκρόμ και την επακόλουθη πυρκαγιά στην Αγχίαλο στις 30 Ιουλίου 
1906, η δημοτική διοίκηση στο Μπουργκάς ανέφερε 14 νεκρούς, εκ των οποίων 
10 Έλληνες και 25-30 τραυματισμένους. Η ζημιά στα κτήρια ήταν τεράστια: από 
1.044 κτήρια, 948 είχαν καεί, με 707 ελληνικά σπίτια, 132 ελληνικά καταστήμα-
τα, 15 βουλγαρικά σπίτια, 7 βουλγαρικά καταστήματα και 11 τουρκικά σπίτια. Το 
77% των ελληνικών σπιτιών και το 55% των βουλγαρικών σπιτιών κάηκαν, ενώ 
το 91% των κτηρίων καταστράφηκαν.23 Οι συνέπειες για την πόλη ήταν η μείωση 

20 T. Dragostinova, Between Two Motherlands..., ό.π., σ. 46-47.
21 R. Avramov, “Anchialo, 1906: The political economy of an ethnic clash”,  Études Balkaniques, 4, 
Sofia 2009: Académie des sciences de Bulgare, Institut d’études balkaniques, σ. 45-46.
22 R. Avramov, “Anchialo, 1906...”, ό.π., σ. 38, 42.
23 Ό.π., σ. 53-54.
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του πληθυσμού σχεδόν 2 φορές σε μόλις 5 χρόνια, με τους Έλληνες να αποτε-
λούν μόνο το 54% του πληθυσμού το 1910, και τον αριθμό των Ελλήνων πολιτών 
να μειώνεται από 11% σε 3%. Υπήρχε επίσης μια τάση αύξησης του βουλγαρικού 
πληθυσμού στην πόλη.24 Τα γεγονότα του 1906 και η επακόλουθη μετανάστευ-
ση Ελλήνων από τη Βουλγαρία εξασθένησαν τη θέση της υπόλοιπης ελληνικής 
κοινότητας και την κατέστησαν εύκολο στόχο για τις βουλγαρικές αρχές και τις 
πολιτικές τους για βουλγαρικοποίηση και αφομοίωση στο βουλγαρικό έθνος.

Η ερήμωση των ελληνικών αποικιών είχε αρνητικό αντίκτυπο στην οικο-
νομία, και τα μέτρα που έλαβε η βουλγαρική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του 
Μεσοπολέμου για την επανεγκατάσταση των Βουλγάρων προσφύγων κατά την 
περίοδο 1924-1926 σε διάφορες πόλεις της Μαύρης Θάλασσας όπως τη Με-
σημβρία, το Ραβδά, το Σβέτι Βλάσσο, κτλ., καθώς και η μαζική μετανάστευση 
των υπόλοιπων Ελλήνων, ακόμη και πριν από την υπογραφή της συμφωνίας 
Μόλοφ-Καφαντάρη, συνέβαλαν σημαντικά στην αλλαγή της εθνικής σύνθεσης 
προς όφελος των Βουλγάρων.25

Παρόμοιες διαδικασίες εκτόπισης των συμπαγών ελληνικών κοινοτήτων 
έλαβαν χώρα και σε άλλες πόλεις της Βουλγαρίας. Στην Στενήμαχο, οι Έλληνες 
μαζικά υπέβαλαν αιτήσεις στην Κοινή Ελληνο-βουλγαρική Επιτροπή που δημι-
ουργήθηκε αμέσως μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Νεϊγύ στις 27 Νοεμ-
βρίου 1919 και τη συνοδευτική Σύμβαση για την Εθελοντική Ανταλλαγή Πληθυ-
σμού μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας. Βρίσκουμε τέτοιες αιτήσεις από τις αρχές 
της δεκαετίας του 1920, στις οποίες οι Έλληνες δήλωσαν την επιθυμία μετανά-
στευσης και εκκαθάρισης ακινήτων και αυτό συνέχισε τα επόμενα χρόνια.26 Στο 
Πλόβντιβ, η ελληνική κοινότητα ήταν επίσης υπό πίεση για εκδίωξη, οδηγούμε-
νη σε παρόμοιες διαδικασίες κατάθεσης αιτήσεων μετανάστευσης, απαλλαγής 
αποσκευών, κατοχύρωσης δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, εκκαθάρισης περιουσίας 
και άλλα.27 Ο αριθμός των Ελλήνων στην πόλη επίσης μειώθηκε προοδευτικά, 
από 7266 άτομα το 1920, κάτω από 1505 το 1926 και το 1934 μόνο 637 άτομα 
ή το 0,07% του συνολικού πληθυσμού παρέμειναν στην πόλη.28 Υπήρχε επίσης 
προπαγανδιστικό υλικό, καθώς και ανοιχτή ανακίνηση εναντίον των Ελλήνων 
που παρέμειναν απασχολούμενοι σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως από 
τους Βούλγαρους πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τους τόπους 
γέννησής τους στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, το υποκατάστημα της Θρακικής 

24 R. Avramov, “Anchialo, 1906...”, ό.π., σ. 62-63. 
25 Стоянка Димова, Етнически промени в Месемврия през първата четвърт на XX в., στο 
Българските бежанци в Бургас и региона 1878-1945 г., Светлозар Елдъров (научен ръково-
дител), Бургас 2017: Регионален исторически музей Бургас.
26 ДА Пловдив, ф. 55к, оп. 1, а.е. 140, л. 41, 51; ДА Пловдив, ф. 55к, оп. 1, а.е. 147, л. 120, 224.
27 ЦДА, ф. 719к, оп. 2, а.е. 266, д. 18222, л. 4, 11; ЦДА, ф. 719к, оп. 2, а.е. 266, д. 18352, л. 3, 4; 
ЦДА, ф. 719к, оп. 2, а.е. 266, д. 25921, л. 5, 11; ЦДА, ф. 719к, оп. 2, а.е. 266, д. 35715, л. 3, 9.
28 Ξ. Κοτζαγεώργη, «Οι Έλληνες της Βουλγαρίας σε αριθμούς, 1888-1934», στο Οι Έλληνες της 
Βουλγαρίας..., ό.π., σ. 146.
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Εταιρείας Πολιτισμού και Αποδήμων στο Πλόβντιβ, το 1925, υποστήριξε έναν 
Βούλγαρο πρόσφυγα, ο οποίος απολύθηκε και εργάστηκε για πολλά χρόνια 
στους σιδηροδρόμους, υποστηρίζοντας ότι ο μοναδικός υπάλληλος εκ Δυτικής 
Θράκης έμεινε άνεργος, αφού οι Έλληνες συνέχιζαν να εργάζονται ως υπάλλη-
λοι.29 Από τις αναμνήσεις των Βουλγάρων προσφύγων που ήρθαν από τη Δυτική 
Θράκη και εγκαταστάθηκαν στο χωριό Κούκλαινα καταλαβαίνουμε ότι οι διαμέ-
νοντες στο χωριό οι Έλληνες εξαναγκάσθηκαν βίαια να μετακομίσουν στην Ελ-
λάδα, και οι Βούλγαροι πρόσφυγες, που απελάθηκαν από τις ελληνικές αρχές, 
κατέλαβαν τις θέσεις τους.30

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο αριθμός των Ελλήνων στη Βουλγαρία και των 
Βουλγάρων στην Ελλάδα δεν ήτανε ισοδύναμος. Δεν είναι μυστικό ότι κατά τη 
διάρκεια του μεσοπολέμου οι Έλληνες της Βουλγαρίας αντιπροσώπευαν την 
αντίθεση του σοβαρού μειονοτικού προβλήματος που αντιμετώπιζε η Ελλάδα σε 
σχέση με τις συμπαγείς βουλγαρικές κοινότητες της Μακεδονίας και της Δυτικής 
Θράκης. Το ενδιαφέρον προς αυτούς από την πλευρά του ελληνικού κράτους 
σχετίστηκε μόνο με τη διπλωματική τους αξία και την ευκαιρία να χρησιμοποιη-
θούν για την εξισορρόπηση των βουλγαρικών αξιώσεων και απαιτήσεων σχετικά 
με τη βουλγαρική κοινότητα στην Ελλάδα, η οποία ήταν μεγαλύτερη. Ο αριθμός 
των Ελλήνων της Βουλγαρίας ήταν αμελητέο ποσοστό του συνολικού πληθυ-
σμού, οπότε η Ελλάδα δεν είχε άλλα οφέλη από αυτούς.31

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ελλάδας 
σχετικά με τον εθελοντικό και αμοιβαίο εκπατρισμό των μειονοτήτων του 1919, 
ο αριθμός των Βουλγάρων στην Ελλάδα μειώθηκε από 139.000 σε 82.000. Η 
βουλγαρική κυβέρνηση απαίτησε ότι ο αριθμός ήτανε πολύ πιο μεγάλος, πλη-
σιάζοντας 300.000.32 Κατά τις βουλγαρικές απογραφές μετά τον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, ο αριθμός των Ελληνοφώνων στην χώρα ήτανε 46.759,33 ενώ κατά τις 
ελληνικές απογραφές, αυτός ο αριθμός έφτασε 58.138.34

Όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις, και οι δύο χώρες έπρεπε να ζητή-
σουν βοήθεια με τη μορφή δανείων από διεθνείς οργανισμούς για την αντιμε-
τώπιση της προσφυγικής κρίσης. Η Βουλγαρία πήρε ένα τέτοιο δάνειο το 1926, 
το οποίο προέβλεπε τη χορήγηση 2.400.000 λιρών στερλίνας και 4.500.000 
δολαρίων από διάφορες ευρωπαϊκές και αμερικανικές τράπεζες, αντίστοιχα. 
Το δάνειο χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την κατασκευή κατοικιών, την αγορά γε-

29 ЦДА, ф. 637к., оп. 2, а.е. 1269, л. 17.
30 ДА Пловдив, ф. 2593, оп. 1, а.е. 49, л. 3.
31 Τ. Χατζηαναστασίου, «Οι Ελληνικές κοινότητες της Βουλγαρίας. Σύντομη ιστορική εισαγωγή», 
στο Οι Έλληνες της Βουλγαρίας..., ό.π., σ. 76.
32 D. Pentzopoulos, The Balkan Exchange of minorities..., ό.π., σ. 129.
33 Ά. Α. Παναγιωτοπούλου, Η μετανάστευση των Ελλήνων της Βουλγαρίας..., ό.π., σ. 54.
34  Ό.π., σ. 70. 
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ωργικών εργαλείων, την προσαρμογή υγροτόπων κτλ.35 Η Ελλάδα κατόρθωσε 
να αποσπάσει δύο δάνεια, το πρώτο από τα οποία έλαβε το 1924 με τη βοή-
θεια τριών τραπεζών στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Αθήνα σε 12.300.000 
βρετανικές λίρες με επιτόκιο 7% και το δεύτερο το 1928 με ονομαστική αξία 
£7.500.000, με τη χώρα να λαμβάνει ακόμα £2.500.000 από δάνειο £9.000.000 
υπό τους όρους της διευθέτησης του ελληνικού στρατιωτικού χρέους προς την 
Αμερική.36 Και στις δύο χώρες, τα δάνεια χορηγήθηκαν από ειδικά καθιερωμένες 
επιτροπές στέγασης προσφύγων, οι οποίες διένεμαν τα κονδύλια ανά περιοχή 
και σύμφωνα με τις κρατικές πολιτικές.

Οι συγκρίσεις μεταξύ πόλεων με πληθυσμό προσφύγων στις δύο χώρες πα-
ρουσιάζουν επίσης πολλές ομοιότητες, αν και με κάποιες ιδιαιτερότητες, δεδομέ-
νου του διαφορετικού αριθμού προσφύγων σε αυτές, καθώς και των διαφορετικών 
προσεγγίσεων των τοπικών αρχών και κυβερνήσεων για την αντιμετώπιση πιε-
στικών προβλημάτων. Αν πάρουμε ως παράδειγμα τη Φιλιππούπολη και τη Θεσ-
σαλονίκη, θα βρούμε αναπόφευκτα πολλές ομοιότητες μεταξύ των δύο πόλεων.

Το 1928, ο πληθυσμός της Θεσσαλονίκης ανήλθε σε 244.680, εκ των οποίων 
97.025 πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες δημιούργησαν επιπλέον προβλήματα για την 
πόλη, η οποία δεν έχει ακόμη ανακάμψει πλήρως από τη φωτιά το 1917, και η 
στέγασή τους στο κέντρο και η απόσυρση της εβραϊκής μειονότητας στις ανατο-
λικές γειτονιές άλλαξαν την εμφάνιση του παλαιού τμήματος της Θεσσαλονίκης 
υπέρ του ελληνικού στοιχείου. Εκτός από το κεντρικό, παλιό τμήμα της πόλης, 
η πλειονότητα των προσφύγων εγκαταστάθηκε αργότερα στη γύρω περιοχή, 
σχηματίζοντας σταδιακά μια «δεύτερη» Θεσσαλονίκη. Εάν το 1913 το 73% του 
πληθυσμού ζούσε στην πόλη, το 1928 περισσότερο από το 50% ζούσε ήδη στα 
περίχωρά της, με την μεγάλη πλειοψηφία προσφύγων και φτωχών Εβραίων.37

Στην περιοχή της Φιλιππούπολης, η εγκατάσταση προσφύγων πραγματο-
ποιήθηκε την περίοδο 1927-1932 και ο μεγαλύτερος αριθμός οικογενειών φιλο-
ξενήθηκαν το 1928-1118,38 ενώ στη Φιλιππούπολη οι εγκατεσταμένοι πρόσφυγες 
ήταν λίγοι λόγω της έλλειψης γης και της κρίσης στέγασης στην πόλη. Στα τέλη 
της δεκαετίας του ’20 και στις αρχές του ’30 ολοκληρώθηκαν οι προσφυγικές 
συνοικίες «Kyuchuk Parizh», «Hristo Botev», «Borislav», «Saraj Kar» και δημιουρ-
γήθηκε μια νέα γειτονιά που ονομάστηκε «Belomorski».39 Όλες αυτές οι γειτονιές 

35 Александър Гребенаров, Легалнии тайни организации на македонски тебежанци в Бъл-
гария (1918-1947), София 2006: Македонски Научен институт, σ. 179. 
36 D. Pentzopoulos, The Balkan Exchange of minorities..., ό.π., σ. 89, 91.
37 Κ. Κατερινόπουλος, «Η προσφυγική εγκατάσταση στην πόλη 1922-24: Τομή στη διαδικασία του 
εθνολογικού, κοινωνικού και οικονομικού μετασχηματισμού της Θεσσαλονίκης, μετά την απελευ-
θέρωση του 1912», στο Δ. Καιρίδης (επιμ.), Θεσσαλονίκη: Μια πόλη σε μετάβαση, 1912-2012,  Θεσ-
σαλονίκη 2015: Επίκεντρο, σ. 223-224.
38 Стефан Шивачев, Тракийската организация в Пловдив, Пловдив 1997: издателство 
„МАКРОС 2000“, σ. 56.
39 Ό.π., σ. 62.
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βρίσκονται στα περίχωρα, μακριά από το παλιό τμήμα του Πλόβντιβ.
Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, μαζί με την παλιά γενιά επιχειρηματιών και 

εμπόρων που μετανάστευσαν στη Θεσσαλονίκη στα μέσα του 19ου αιώνα, ακόμα 
και μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και πριν από τη Μικρασιατική Καταστροφή, 
ένα νέο κύμα χριστιανών εμπόρων ήρθε στην πόλη από τη Θράκη και τη Μικρά 
Ασία.40 Η εγκατάστασή τους στη Θεσσαλονίκη ήταν συνεχής και ξεκίνησε από τις 
αρχές του 20ου αιώνα και διήρκησε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920. Πολλοί 
από τους εκτοπισμένους επιχειρηματίες, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν στη Θεσ-
σαλονίκη συστήνοντας ανώνυμες εταιρείες είχαν μια επιτυχημένη επιχείρηση στις 
πατρίδες τους πριν να μετακομίσουν στην πόλη. Παραδείγματα είναι οι αδελφοί 
Αλέξανδρος και Λεωνίδας Μπαλτάς, οι οποίοι ασχολήθηκαν με αλευρόμυλους, 
επίσης με εμπόριο τυριών και πετρελαιοειδών στο Λουλέ Μπουργκάζ, και δημι-
ούργησαν μεγάλους αλευρόμυλους στη Θεσσαλονίκη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι 
ο Αντώνος Χαμπούρης, ο οποίος με επιτυχία ασχολήθηκε με ναυτιλιακά στην 
Αίνο της Θράκης (σήμερα Ένεζ στη Δημοκρατία της Τουρκίας) και μετέφερε την 
επιχείρησή του στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.41

Στο Πλόβντιβ, οι πρόσφυγες από την Θράκη ήταν στο κέντρο της καπνοβιο-
μηχανίας της πόλης. Ένα παράδειγμα είναι ο Georgi V. Vulev, γεννημένος το 1885 
στο χωριό Yeniköy (σήμερα Ιάνα, στην περιοχή του Έβρου), που είναι ο ιδρυτής 
της Βουλγαρο-Θρακικής εταιρίας στην πόλη και ο πρώτος που έφερε βουλγα-
ρικό καπνό στις ΗΠΑ. Άλλοι έμποροι ήτανε ο Stoyo Savov, ο οποίος ήρθε στο 
Πλόβντιβ το 1925 και ίδρυσε μια εταιρεία για την επεξεργασία ακατέργαστου 
καπνού το 1928, ο Dimitar Oreshkov από την Ξάνθη, ο Atanas Marinov από την 
Αλεξανδρούπολη κ.ά.42

Αν συνοψίσουμε το διαφορετικό υλικό που παρουσιάστηκε, υπάρχουν αρ-
κετά σημαντικά συμπεράσματα: Τόσο η Βουλγαρία όσο και η Ελλάδα, στην προ-
σπάθειά τους να εδραιώσουν τα έθνη τους, λαμβάνουν αποφασιστικά μέτρα για 
να καθαρίσουν και να αφομοιώσουν τις μειονότητές τους. Οι πρόσφυγες που 
ήρθαν στη θέση τους, δημιούργησαν πολλά προβλήματα, οδηγώντας αμφό-
τερες τις χώρες να αναζητήσουν οικονομική βοήθεια από το εξωτερικό για να 
αντιμετωπίσουν την ένταξή τους. Οι πρόσφυγες, από την πλευρά τους, άλλαξαν 
δραματικά την εμφάνιση των πόλεων και των οικισμών, έφεραν μια νέα κουλ-
τούρα και αναβίωσαν την οικονομία στις περιοχές όπου στεγάστηκαν. Από την 
άποψη της νεωτερικότητας, όμως, δεν μπορεί να αναρωτηθεί κανείς κατά πόσο 
η ομογενοποίηση ενός έθνους πρέπει να είναι εις βάρος της ευημερίας των το-
πικών κοινοτήτων, αν και διαφέρουν εθνικά και γλωσσικά από το βασικό έθνος; 

40 Ε. Χεκίμογλου, «Επαγγελματικές πτυχές της εγκατάστασης των προσφύγων στη Θεσσαλονίκη 
του Μεσοπόλεμου», στο Ε. Ιωαννίδου (επιμ.), Η μεταμόρφωση της Θεσσαλονίκης. Η εγκατάσταση 
των προσφύγων στην πόλη (1920-1940), Ιστορικό αρχείο προσφυγικού ελληνισμού δήμου Καλα-
μαριάς, Θεσσαλονίκη 2018: Επίκεντρο, σ. 131.
41 Ό.π., σ. 132.
42 Стефан Шивачев, Тракийската организация в Пловдив, ό.π., σ. 59.
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Σύμφωνα με τον συγγραφέα του παρόντος υλικού, η ενοποίηση κάθε έθνους δεν 
πρέπει να γίνεται με βάση τον εξαναγκασμό και την επιβολή εθνικών στερεο-
τύπων στο μυαλό των μεμονωμένων κοινοτήτων που απαρτίζουν το αντίστοιχο 
έθνος, αλλά με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη συνεργασία, την κοινή ιστο-
ρία, τους κοινούς στόχους και τις κοινές αξίες κάτω από το καπέλο του εθνικού 
κράτους με όλα τα σύμβολα και τα χαρακτηριστικά του. Η ιστορία μας διδάσκει 
ότι το σύνθημα «ενωμένοι στην ποικιλομορφία» εξακολουθεί να είναι δυνατό και 
εξαρτάται από εμάς, ως ιστορικοί και υπεύθυνοι πολίτες, αν θα επιτρέψουμε να 
επαναληφθούν οι φαύλες πρακτικές του παρελθόντος.



Η αποκατάσταση των αστών προσφύγων στις Σάπες  
του νομού Ροδόπης με βάση το αρχείο  

της Κοινωνικής Πρόνοιας

Βασιλική Φίλιου 
Υποψήφια Διδάκτωρ 

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

A B S T R A C T
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 num-
ber 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-De-
cember 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 geograph-
ical 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.

Η αποκατάσταση των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής στην 
Ελλάδα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της νεοελληνικής ιστορι-
ογραφίας. Η ως σήμερα έρευνα μάς έχει δώσει αξιόλογες μελέτες,1 αλλά το συ-
γκεκριμένο πρόβλημα εξακολουθεί να είναι ζητούμενο για ορισμένες περιοχές 
της ελληνικής επικράτειας, στις οποίες μάλιστα εγκαταστάθηκε μεγάλος αριθ-
μός προσφύγων. Μία από αυτές τις περιοχές είναι η Θράκη, στην οποία, σύμφω-
να με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, εγκαταστάθηκαν 100.000 πε-
ρίπου πρόσφυγες,2 προερχόμενοι από την τουρκική Θράκη και από τη Μ. Ασία. 

1 Βλ. τη μελέτη του Ε. Πελαγίδη, Η αποκατάσταση των προσφύγων στη δυτική Μακεδονία, Θεσ-
σαλονίκη 1994.
2 Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 15-
16 Μαΐου 1928, εν Αθήναις 1929: εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, βλ. τον πίνακα 11, στην ένδειξη 
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Για το ζήτημα της εγκατάστασης των προσφύγων στη Θράκη έχουμε ως σή-
μερα δύο αξιόλογες μελέτες που αμφότερες εκπονήθηκαν ως μεταπτυχιακές 
διατριβές στα πλαίσια Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. Η 
πρώτη αφορά στο νομό Έβρου,3 ενώ η δεύτερη στην περιοχή των Σαπών του 
νομού Ροδόπης.4 Ωστόσο, στη δεύτερη εργασία μελετάται λεπτομερώς μόνον η 
αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων, όχι όμως και η αστική μέσα στην κωμό-
πολη των Σαπών, επειδή κατά την εκπόνησή της δεν είχε σταθεί δυνατό να εντο-
πιστεί αρχειακό υλικό και ασφαλείς πληροφορίες για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Από το 2015 και μετά στα πλαίσια των ερευνών για την εκπόνηση της δι-
δακτορικής 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 γράφουσα εντόπισε 
πλούσιο αρχειακό υλικό που φυλάσσεται στο Αρχείο της Κοινωνικής Πρόνοιας 
του ν. Ροδόπης. Το υλικό αυτό αφορά στους αστούς πρόσφυγες που εγκαταστά-
θηκαν 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 προβλη-
μάτων 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 οικί-
ας κτλ.) αρχικά από την Ε.Α.Π. (1926-1930) και, μετά από τη διάλυση της Ε.Α.Π. 
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 κω-
μόπολη των Σαπών. Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε ότι στις απογρα-
φές 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  

«κγ΄». Η Θράκη σύμφωνα με την απογραφή του 1928 είχε συνολικό πληθυσμό 303.171 κατοίκους, 
από τους οποίους οι 96.264 ήταν πρόσφυγες. 
3 Μ. Νικολοπούλου, Η αποκατάσταση των προσφύγων στο νομό Έβρου (1922-1935). Στοιχεία για 
την κοινωνική και οικονομική τους ένταξη, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – ΠΜΣ Επι-
στήμες της Αγωγής, Αλεξανδρούπολη 2008.
4 Β. Φίλιου, Η προσφυγική εγκατάσταση στο νομό Ροδόπης (1923-1930). Η περιοχή των Σαπών, 
Νομική Σχολή – ΠΜΣ «Σπουδές ΝΑ Ευρώπης», Κομοτηνή 2014. 
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 Κυβερ-
νήσεως, αριθ. φύλλου 51/3 Μαρτίου 1925, τχ.  Α΄, σ. 1, «Περί συστάσεως υποδιοικήσεως Σαπών»). 
Η υποδιοίκηση Σαπών το 1925 περιλάμβανε τις κοινότητες Σαπών, Αρριανών, Δοκού, Αρίσβης και 
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Η σύμβαση της υποχρεωτικής ανταλλαγής των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας 
και Τουρκίας που υπογράφτηκε στη Λωζάννη στις 30/1/1923 όριζε ως ημερομη-
νία έναρξης της ανταλλαγής την 1η Μαΐου του 1923. Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, 
ο κύριος όγκος των προσφύγων ήρθε στην ελληνική επικράτεια κατά το τελευ-
ταίο τρίμηνο του 1922, δηλαδή πριν από την τυπική εφαρμογή της σύμβασης. 
Σύμφωνα με την Κοινωνία των Εθνών, ο αριθμός των προσφύγων σ’ αυτό το δι-
άστημα έφτασε το 1.400.000 άτομα.6 Στην πρώτη απογραφή των προσφύγων 
που διενήργησε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία τον Απρίλιο του 1923 καταγρά-
φτηκαν 786.000 ψυχές,7 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 γυναίκες.8

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 Θράκη.9 Σύμ-
φωνα 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 τους οποίους οι 705 ήταν πρόσφυγες και οι 1.910 ήταν Οθωμα-

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 απο-
γραφή του 1928, η υποδιοίκηση Σαπών περιλάμβανε τις κοινότητες Σαπών, Αρίσβης, Αρριανών, 
Αράτου, Δοκού, Κέχρου, Κρωβύλης, Στρύμης και Συκορράχης (Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελ-
λάδος, Πληθυσμός της Ελλάδος..., 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), σ. 256]. Ωστόσο, από ασφαλείς πηγές γνωρί-
ζουμε ότι το 1935 η Αετοκορυφή προσαρτήθηκε και πάλι στην κοινότητα Σαπών (βλ. στο Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 46/16 Φεβρουαρίου 1935, τχ.  Α΄, σ. 1, «Περί αποσπάσεως συνοικι-
σμού Αετοκορυφή εκ της κοινότητος Κρωβύλης και ενώσεως αυτού μετά της κοινότητος Σαπών»).
6 Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, μτφρ. Φιλ. Βεϊνόγλου – Μ.  Βεϊνόγλου, Αθήνα 1997 (ανα-
τύπωση 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 Ό.π., σ. 43.
9 Π. Γεωργαντζής, Προξενικά Αρχεία Θράκης, τ. Α΄, Ξάνθη 1998, 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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νοί (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 στις Σάπες σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, από τους οριστικούς 
πίνακες διανομής γης της Ε.Α.Π. που φυλάσσονται στη σημερινή «Διεύθυνση πολι-
τικής γης» του νομού Ροδόπης πληροφορούμαστε πως οι αγροτικές προσφυγικές 
οικογένειες το 1930 ανέρχονταν σε 46.13 Από την άλλη, ο αριθμός των αστικών 
προσφυγικών οικογενειών, σύμφωνα με το κτηματολόγιο του Αστικού Προσφυ-
γικού Συνοικισμού των Σαπών, ήταν 49.14 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 αυ-
τοστέγασης μόλις το 1970 μετά από απόφαση του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτι-
κής του ν. Ροδόπης για την αστική αποκατάσταση των παλιών προσφύγων των 
Σαπών.15 Συνολικά λοιπόν μέσα στην κωμόπολη εγκαταστάθηκαν 97 οικογένειες 

10 Ό.π.
11 Ο Κ. Γεραγάς, 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 Με-
τακινήσεις 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 επανδρώ-
σουν κυρίως τον κρατικό βουλγαρικό μηχανισμό (ό.π., 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 (ό.π., σ. 113). Και, δεύτερον, στο πρωτόκολλο 
της εκούσιας ανταλλαγής των πληθυσμών που προέβλεπε η συνθήκη του Νεϊγύ, το οποίο εφαρμό-
στηκε στη Θράκη από τις 26/10/1923, με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν οι περισσότεροι Βούλγα-
ροι που ζούσαν στην περιοχή (ό.π., 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 (ό.π., σ. 160). Η διαδικασία της εκούσιας μετανάστευσης από τη Θράκη ολοκληρώθη-
κε το 1930, όταν αποχώρησαν και οι τελευταίοι Βούλγαροι (ό.π., σ. 140).
12 Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πληθυσμός της Ελλάδος..., ό.π., σ. 409.
13 Τα στοιχεία προέρχονται από το Κτηματολόγιο του 1930 της Διεύθυνσης Γεωργίας (σημερινή 
Διεύθυνση Πολιτικής Γης που στεγάζεται στο κτήριο 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.
15 Ο τοπογραφικός χάρτης του Αστικού Προσφυγικού Συνοικισμού (Α.Π.Σ.) των Σαπών που φυ-
λάσσεται στην Α.Δ.Ρ., τ. «Σαπών, Αυτοστεγάσεως Σαπών», σχεδιάστηκε από τον μηχανικό Π. Λίβα 
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προσφύγων, που αντιστοιχούν στους 373 κατοίκους που απεγράφησαν το 1928.16

Οι 49 οικογένειες που έχουν καταχωρηθεί στο κτηματολόγιο των Σαπών χω-
ρίζονται με βάση τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν για την αστική τους αποκα-
τάσταση σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ανήκουν οι 19 αστοί πρόσφυγες που απέ-
κτησαν τα οριστικά παραχωρητήρια των σπιτιών τους πριν από το 1951. Αυτοί εί-
ναι καταχωρημένοι στο αρχείο της Α.Τ.Ε. Σαπών σε φάκελο που φέρει την επω-
νυμία «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 προέλευσή 
τους, την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το χρόνο άφιξής τους 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 καταχωρη-
μένες στο αρχείο της Κοινωνικής Πρόνοιας σε φάκελο με την επωνυμία «Σάπες», ο 
οποίος φυλάσσεται στην ίδια υπηρεσία. Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει όλα τα δικαι-
ολογητικά που κατέθεσαν οι 30 αστοί δικαιούχοι πρόσφυγες για την αποκατάστασή 
τους. Μέρος αυτών των δικαιολογητικών αποτελούσαν και τα πιστοποιητικά οικο-
γενειακής κατάστασης των δικαιούχων που εξέδιδαν οι δημοτικές αρχές. 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 περί-
που 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. 

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 απο-
κατάστασης. Με απόφασή του στις 5 Απριλίου του 1969 το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του νο-
μού 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 τοπογρα-
φικό χάρτη του Α.Π.Σ. των Σαπών και το έγγραφο «Περί αναγνωρίσεως δικαιούχων αστικής αποκα-
ταστάσεως παλαιών προσφύγων πόλεων Κομοτηνής και Σαπών» (αρ. 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.
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Σύμφωνα με τους εκλογικούς προσφυγικούς καταλόγους του 1923,17 οι πε-
ρισσότεροι πρόσφυγες που ήρθαν στην τότε επαρχία Σαπών προέρχονταν πρω-
τίστως από την ανατολική (σημερινή τουρκική) Θράκη και, δευτερευόντως, από 
τη Μικρά Ασία και τον Πόντο.18 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 Αδριανου-
πόλεως και 2 από το νομό Κωνσταντινουπόλεως), οι 8 από τη Μ. Ασία, 1 από τη 
Βουλγαρία και 1 ήταν αγνώστου προελεύσεως.19

Κατά το πρώτο χρονικό διάστημα της άφιξης των προσφύγων στην ελληνική 
επικράτεια (Οκτώβριος του 1922), ο Γενικός Διοικητής της Θράκης Σπύρος Δά-
σιος, για να επιλύσει το πρόβλημα της προσωρινής στέγασής τους, εφάρμοσε το 
μέτρο των επιτάξεων μουσουλμανικών οικιών.20 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 μουσουλ-
μανική κατοικία ήταν γνωστή ως «χαρέμι».21 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 

17 Γ.Α.Κ. του νομού Ροδόπης, Πολιτικαί Αποφάσεις του Πρωτοδικείου Ροδόπης (1923), τ. 91 Α/Α1.
18 Σύμφωνα με τους εκλογικούς προσφυγικούς καταλόγους, στην επαρχία Σαπών εγκαταστάθη-
καν 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 Κουμ-
φουλάρ της υποδιοίκησης Αρτίσκου, 3 πρόσφυγες από την Βιζύη της υποδιοίκησης Βιζύης, 104 
πρόσφυγες από τα Μάλγαρα της υποδιοίκησης Μαλγάρων, 33 πρόσφυγες από το νομό Καλλιπό-
λεως (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.
19 Α.Δ.Ρ., αρχείο Κοινωνικής Πρόνοιας, τ. «Σάπες».
20 Σ. Γουδελής, «Η αποκατάσταση των προσφύγων γενικά και ειδικά στο Νομό Ροδόπης», Θρακική 
Επετηρίδα 5 (1984), σ. 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 μουσουλ-
μανικές οικίες, βλ. στη J.  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 αναφο-
ρά, είχαν εκκενωθεί σταδιακά τα κατεχόμενα από τους πρόσφυγες δωμάτια των μουσουλμανικών 
οικιών, με αποτέλεσμα η αναγκαστική συμβίωση να τερματιστεί επίσημα το 1928.
21 Χ. Τσιτσώνης, «Σάπαι», ό.π., σ. 267. 



Βασιλική Φίλιου

Ελληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις

| 727

οίκημα, ο «μουσαφίρ οντάς», που αποτελούσε τον χώρο υποδοχής των ξένων.22 
Ωστόσο, το καλοκαίρι του 1928, οι ελληνικές αρχές υποχρεώθηκαν να απομα-
κρύνουν τους πρόσφυγες από τα σπίτια αυτά, επειδή οι μουσουλμάνοι ιδιοκτή-
τες τους είχαν διαμαρτυρηθεί στην Κοινωνία των Εθνών.23 

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 Βουλγαρία 
και, δεύτερον, με την κατασκευή νέων οικιών. 

Δυστυχώς από τις πηγές που έχουμε στη διάθεσή μας δεν προκύπτει ο ακρι-
βής αριθμός των προσφυγικών οικογενειών που εγκαταστάθηκαν σε οικίες που 
εγκατέλειψαν οι σλαβόφωνοι κάτοικοι των Σαπών, οι οποίοι είχαν φύγει είτε στα 
πλαίσια της ανταλλαγής των πληθυσμών, είτε εξαιτίας των εκτοπισμών.24 Ωστό-
σο, 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-
192625 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 στέγη.26 
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» οικιών.27 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 κα-
νονισμός της Ε.Α.Π. του αρχιτεκτονικού τύπου «monobloc».28 Η οικία αυτού του 
τύπου αποτελούνταν από 4 δωμάτια για τη στέγαση μίας οικογενείας ή από 8 
δωμάτια για τη στέγαση δύο οικογενειών29 και κατασκευαζόταν με τη μέθοδο της 
αυτεπιστασίας.30 Στη δεύτερη περίπτωση υπήρχε κοινή αυλόπορτα και κοινός 

22 Ό.π.
23 J. Dalegre, La Thrace Grecque..., ό.π., σ. 101-104.
24 Για το ζήτημα των εκτοπισμών, αλλά και για το ζήτημα της εκούσιας ανταλλαγής των πληθυσμών 
έγινε λόγος παραπάνω (βλ. στη σημ. 3 και στη σημ. 11).
25 Χ. Τσιτσώνης, «Σάπαι», ό.π., σ. 270.
26 Κ. Κατσιμίγας, «Η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία των αγροτικών οικισμών του Νομού Ροδόπης», 
Θρακική Επετηρίδα 5 (1984), σ. 259.
27 Ό.π.
28 Η εγκατάσταση των προσφύγων, ό.π., σ. 68.
29 Ό.π. 
30 «Αυτοστέγασις είναι η τη επιβλέψει των τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Προ-
νοίας ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών, οριζομένων υπό του Υπουργείου και επ’ ευθύνη του οικονο-
μικώς ενισχυομένου, ανέγερσις οικοδομής συμφώνως προς το εγκρινόμενον υπό του Συμβουλίου 
Προνοίας και Στεγάσεως, τύπον κατοικίας» (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αριθμός φύλλου 27/9 
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διάδρομος που οδηγούσε σε ενιαίο αύλειο χώρο. Αργότερα οι εσωτερικοί χώροι 
περιορίστηκαν σε «δύο δωμάτια, με χωλ και μαγειρείο».31 Στην περίπτωση της 
αγροτικής αποκατάστασης, το οίκημα περιλάμβανε εκτός από την οικία, σιτο-
βολώνα ή στάβλο.32 Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτήν, προβλεπόταν η ανέγερση 
της οικίας από τον ίδιο τον πρόσφυγα, ο οποίος ενισχυόταν για τον σκοπό αυ-
τόν 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 υπηρεσίες.33 Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων οικιών 
σώζονται ως σήμερα στην περιοχή «Ρέμβη» της Κομοτηνής.34

Ο αστικός προσφυγικός συνοικισμός των Σαπών κατασκευάστηκε από την 
Επιτροπή Αποκαταστάσεως των Προσφύγων στην περιοχή που βρίσκεται σή-
μερα βόρεια του Δημαρχείου και νότια του δημοτικού πάρκου.35 Σύμφωνα με 
το κτηματολόγιο, περιελάμβανε 49 σπίτια στα οποία εγκαταστάθηκαν από το 
1926 και μετά 49 πρόσφυγες δικαιούχοι αστικής αποκατάστασης.36 Στον κάθε 
πρόσφυγα αναλογούσε «οικόπεδο» συνολικής επιφάνειας 400 περίπου τετρα-
γωνικών μέτρων37 και αξίας 90 περίπου αγγλικών λιρών.38 Κάθε οικόπεδο πε-
ριλάμβανε την οικία (“monobloc”) και ένα βοηθητικό ημιυπαίθριο χώρο για τη 
δημιουργία λαχανόκηπων ή αποθηκευτικών χώρων.39 

Από την «Κατάσταση των παραδοθέντων πινάκων της Ε.Α.Π.»40 προκύπτει ότι 

Φεβρουαρίου 1953, τχ. Α΄, άρθρον 26, παρ. 1).
31 Ό.π. Οι ίδιες πληροφορίες επιβεβαιώνονται και από τα οριστικά παραχωρητήρια του αρχείου 
Κοινωνικής Πρόνοιας της Κομοτηνής τα οποία αφορούν σε οικίες του αστικού προσφυγικού συνοι-
κισμού Ρέμβης – Σταθμού.
32 Η εγκατάσταση των προσφύγων, ό.π., σ. 68.
33 Εφημερίς της Κυβερνήσεως, ό.π.
34 Βλ. στο «Παράρτημα εικόνων», αρ. 4.
35 Χ. Τσιτσώνης, «Σάπαι», 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.
36 «Αστική αποκατάστασις νοείται η επί πωλήσει παραχώρησις ενός οικήματος ή ενός καταστήμα-
τος 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, τχ. Α΄, 
άρθρον 2, παρ. 1).
37 «Οίκημα νοείται αυτοτελής κατοικία, είτε μεμονωμένη είτε εν πολυκατοικία, εξ ενός ή πλειο-
τέρων δωματίων, μετά μαγειρείου και λοιπών δευτερευόντων χώρων, ως ορίζονται εις τα οικεία 
κτηματολογικά διαγράμματα ή εκτιμητικούς πίνακας» (ό.π., άρθρον 2, παρ. 2).
38 Α.Δ.Ρ., τ. «Κτηματολόγιο Σαπών 4711». 
39 Α.Δ.Ρ., Αρχείο Κοινωνικής Πρόνοιας, τ. 1ος οριστικά παραχωρητήρια «Ρέμβης – Σταθμού».
40 Α.Δ.Ρ., τ. «Οικόπεδα προς αποκατάστασιν προσφύγων. Παραχώρησις οικοπέδων τελωνείου» 
(βλ. το έγγραφο «Κατάστασις εμφαίνουσα τους αστικούς προσφυγικούς συνοικισμούς»). Η κατά-
σταση 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», αρ. 6).
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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».41 Σύμφωνα με την ίδια κατάσταση, δεν 
υπήρχαν «οικήματα κατεχόμενα αυθαιρέτως παρά δικαιούχων ή παρά μη δικαιού-
χων», ούτε «παραχωρηθέντες χώροι διά κοινωφελείς σκοπούς». Τέλος, σε υποσημεί-
ωση 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. Κτηματολογί-
ου 4711) ήτις δύναται να διαχωρισθή εις ισάριθμα των ανωτέρω οικόπεδα».42

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προκύπτουν από τις αιτήσεις που συ-
μπλήρωναν οι δικαιούχοι αστικής αποκατάστασης πρόσφυγες,43 φαίνεται πως 
αυτοί στεγάστηκαν με τις οικογένειές τους είτε σε «οικήματα» είτε σε «παρα-
πήγματα».44 Μάλιστα στην αίτησή τους οι πρόσφυγες δήλωναν, αν η οικία ή το 
παράπηγμα ήταν «ιδιόκτητον» ή του «δημοσίου» ή «επ’ ενοικίω».45

Συμπερασματικά, σύμφωνα με το αρχείο της Κοινωνικής Πρόνοιας Σαπών, 
από τους 30 συνολικά δικαιούχους, οι 16 «αρχηγοί» προσφυγικών οικογενειών 
διέμεναν σε «δημόσιες οικίες», οι 2 σε «ιδιόκτητες» οικίες, οι 7 σε «δημόσιες 
οικίες» που «παρεχωρήθησαν υπό την τέως Ε.Α.Π.» από το 1926 και μετά, οι 
2 έμεναν σε οικίες που τους παραχωρήθηκαν το 1926 με τη μορφή «δωρεάς» 
από την Ε.Α.Π. και, τέλος, 3 «αρχηγοί» κατοικούσαν σε ενοικιασμένες οικίες.46 
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. 

41 Ό.π.
42 Ό.π., σημ. 3.
43 Α.Δ.Ρ., αρχείο Κοινωνικής Πρόνοιας, τ. «Σάπες». Βλ. επίσης στο Εφημερίς της Κυβερνήσεως 
αριθμός φύλλου 274/28 Ιουλίου 1938, τχ. Α΄, άρθρον 6. Οι αιτήσεις αυτές, μαζί με άλλα δικαιο-
λογητικά που υπέβαλλαν οι πρόσφυγες για την αστική τους αποκατάσταση, φυλάσσονταν στον 
ατομικό φάκελο του κάθε πρόσφυγα. Όσον αφορά στα δικαιολογητικά, αυτά ήταν η υπεύθυνη δή-
λωση 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 κα-
ταθέσεως στην Α.Τ.Ε. Τα παραπάνω δικαιολογητικά παρέμειναν ίδια και μετά το 1951, όταν η αρμο-
διότητα για την αστική αποκατάσταση πέρασε στο Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας (βλ. Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως, αριθμός φύλλου 164/5 Ιουνίου 1951, τχ. Α΄, άρθρον 1). Το μόνο δικαιολογητικό 
που δεν υποβαλλόταν πλέον ήταν το πιστοποιητικό ακτημοσύνης (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 
αριθμός φύλλου 27/9 Φεβρουαρίου 1953, τχ. Α΄, άρθρον 4, παρ. 3. Βλ. την αίτηση στο «Παράρτημα 
εγγράφων», αριθμ. 4).
44 Α.Δ.Ρ., αρχείο Κοινωνικής Πρόνοιας, τ. «Σάπες».
45 Ό.π.
46 Ό.π.



Οι πρόσφυγες του ελληνικού  
εμφυλίου στη Ρουμανία (1946-1949)

Γεώργιος-Αλέξανδρος Παπαδόπουλος
Απόφοιτος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Μεταφραστής, Διερμηνέας

 Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου

A B S T R A C T
The presentation refers to the social and humanitarian dimension of the 
Greek refugees tragedy at the end of the 1946-1949 Greek Civil War. We 
shall focus mainly on the problems, needs and integration difficulties of 
the political refugees in the Romanian society and their adaptation to an 
unknown country, with another mentality, but still a country which received 
them with open arms.

It describes the conditions and phases of their arrival in Romania, the 
situation in the receiving country when the influx of refugees came from 
Greece, the hosting of the refugees in the dedicated centres, the typology 
of the refugees, their adaptation and integration in the Romanian environ-
ment, since their arrival until the reunification of the families. There is also a 
brief reference to the largest political refugees colony in Romania, Florica, 
since the establishment of the colony until its closure by the Romanian 
authorities in 1953.

The role of the Romanian Red Cross and its immense effort in helping the 
refugees, as indicated in the accounting records of the organization, is also 
pointed out.

At the end, there are fragments of the interviews with two refugees in the 
first generation, aiming at creating a completed image of the investigated 
events, through the stories of two common people who lived them.

Η παρούσα παρουσίαση έχει ως σκοπό την προσέγγιση της κοινωνικής και 
ανθρωπιστικής υπόστασης του προσφυγικού δράματος που εκτυλίχθηκε κατά 
τη διάρκεια, αλλά και μετά το τέλος του Εμφύλιου Πόλεμου στην Ελλάδα. Προ-
σπάθησα να αποφύγω μια πολιτική ανάλυση των γεγονότων, τα οποία έχουν 
εξάλλου μελετηθεί και δημοσιευθεί εκτενώς και προτίμησα να αναδείξω κυρίως 
τα προβλήματα και τις δυσκολίες αφομοίωσης των πολιτικών προσφύγων από 
τη Ρουμανική κοινωνία.

Στις 7 Μαρτίου 1948 το αίτημα της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης 
για την φιλοξενία των παιδιών από τις πολεμόπληκτες περιοχές έγινε δεκτό από 
τα κράτη μέλη της Κομινφόρμ και άρχισε η μαζική απομάκρυνση των παιδιών 
από τον ελληνικό χώρο διαμέσου της Αλβανίας, της Βουλγαρίας και της Γιου-
γκοσλαβίας.
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Τα επίσημα επιχειρήματα για την πραγματοποίηση αυτής της ενέργειας από 
το ΔΣΕ ήταν η καταστροφική δράση του εθνικού στρατού και της βασιλικής 
αεροπορίας, η έλλειψη τροφίμων και στέγης για μεγάλο αριθμό παιδιών και η 
συγκέντρωση των παιδιών σε «παιδουπόλεις» κατόπιν πρωτοβουλίας της βασί-
λισσας Φρειδερίκης. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, υπήρχε έντονη ανάγκη για 
την αποδέσμευση των γυναικών και συγκεκριμένα των μανάδων, ώστε να είναι 
δυνατή η επιστράτευσή τους στον Δημοκρατικό Στρατό, ο οποίος αντιμετώπιζε 
τότε σημαντικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό.

Η κυβερνητική παράταξη χαρακτήρισε την επιχείρηση «παιδομάζωμα»,1 ενώ 
στο κομμουνιστικό στρατόπεδο η επιχείρηση ονομάστηκε «παιδοσώσιμο» ή «παι-
δοφύλαγμα». Τα παιδιά συνοδεύονταν από αντάρτες και μωρομάνες, οι οποίες 
εκτός από τα δικά τους επέβλεπαν και τα ασυνόδευτα. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
φτωχικές συνθήκες υπό τις οποίες αυτά τα παιδιά ζούσαν, καθώς και τις φοβε-
ρές πεζοπορίες που αναγκάστηκαν να πραγματοποιήσουν μέσα από δύσβατες 
περιοχές, τα περισσότερα από αυτά που τελικά έφτασαν στον προορισμό τους 
ήταν πεινασμένα, άρρωστα, και ψυχολογικά ταραγμένα.2

Ο Ερυθρός Σταυρός της Ρουμανίας έκανε μια πολύ μεγάλη για τα τότε δεδο-
μένα προσπάθεια να βοηθήσει τα ταλαιπωρημένα ελληνόπουλα, παρά το γεγονός 
ότι η Ρουμανία τότε είχε υποστεί μεγάλη οικονομική αφαίμαξη και σημαντικές 
απώλειες σε έμψυχο δυναμικό εξαιτίας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και των ξηρα-
σιών που την ταλαιπωρούσαν έντονα εκείνη την περίοδο. Σε αυτές τις τεράστιες 
καταστροφές είχε έρθει να προστεθεί και μια ταραγμένη πολιτικά περίοδος με 
την μετάβαση της χώρας προς την κομμουνιστικοποίηση και την επαχθή για το 
κράτος παρουσία σοβιετικών στρατευμάτων εντός του ρουμανικού εδάφους.

Ο Ερυθρός Σταυρός Ρουμανίας διέθεσε τότε όλα τα μέσα που του είχαν απο-
μείνει για να ανταποκριθεί στο μεγάλο προσφυγικό δράμα, το οποίο από το 1948 
και εξής αποτέλεσε το κύριο έργο του, και προσέφερε ανθρωπιστική βοήθεια 
στους 12.000 πρόσφυγες, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν παιδιά.3

Σταδιακά δημιουργήθηκαν στη χώρα διάφοροι παιδικοί οικισμοί με πρώτο 
και σημαντικότερο αυτόν στο Călimănești στο νομό Vâlcea. Κατόπιν ιδρύθηκαν 
άλλες 11 παιδουπόλεις, με μεγαλύτερες αυτές στο Τulgheș και στη Sinaia.Το 1950 
λειτουργούσαν πέντε οικισμοί παιδιών, στο Τυlgheș, στη Sinaia, στην Oradea, στη 
Florica και στο Blaj. Πολλούς από αυτούς τους οικισμούς τους δημιούργησαν σε 
λουτροπόλεις, όπως στην περίπτωση του Călimănești ή σε τουριστικούς προο-
ρισμούς, όπως στη Sinaia.4

1 Γ. Χ. Μανούκας, Παιδομάζωμα, Το Μεγάλο Έγκλημα Κατά της Φυλής, Αθήνα 1961: Σύλλογος Επα-
ναπατρισθέντων εκ του Παραπετάσματος, σ. 25.
2 Δ. Ραβάνης-Ρέντης, Το ημερολόγιο της προσφυγιάς ενός αντάρτη, Αθήνα 1990: Ηριδανός, σ. 160.
3 S. Farcaș, «Războiul Civil din Grecia și Colonia de Greci din Oradea», Crisia, έκδοση του Μουσείου 
Țării Crișului, σ. 124.
4 Α. Πατελάκης, Războiul Civil din Grecia (1946-1949) și Emigranții Politici Greci în România (1948-
1982), Târgoviște 2017: Cetatea de Scaun, σ. 202.
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Γενικά οι οικισμοί ήταν οργανωμένοι και εξοπλισμένοι με τρόπο εντυπωσιακό. 
Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στα οικονομικά αρχεία του Ρουμανικού 
Ερυθρού Σταυρού, έφερε στο φως την ύπαρξη σχολείων, αιθουσών ψυχαγωγίας, 
εργαστηρίων ραπτικής, ξυλουργικής, χώρων ψύξης, χοιροστασίων, εξοπλισμών 
ραδιοφωνικού σταθμού και κινηματογραφικής αίθουσας, στάβλων, ρουχισμού, 
μεγάλης ποικιλίας τροφίμων, έντυπων περιοδικών κ.ο.κ., Μάλιστα, στον ισολο-
γισμό του 1950 εμφανίζονται και 150 μελίσσια. Επίσης, οι οικισμοί λάμβαναν και 
κάποιες επιχορηγήσεις.

H επίβλεψη της λειτουργίας και της προόδου της κατασκευής των κτηρίων 
στους οικισμούς ήταν αυστηρή, όπως φαίνεται και από την εξουσιοδότηση από 
την Κεντρική Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού Ρουμανίας προς τον σύντροφο 
(tovarășul), Battler Bernard στις 11 Οκτωβρίου 1949, την οποία ανακάλυψα στο 
αρχείο του Ερυθρού Σταυρού, για τον έλεγχο των μονάδων εκ Tulgheș, Oradea, 
Florica και Sinaia. Μέσω της εξουσιοδότησης δινόταν εντολή στις μονάδες να 
θέσουν στη διάθεση του συντρόφου Bernard «όλα τα αναγκαία βιβλία και στοι-
χεία», ενώ μια δεύτερη με την ίδια ημερομηνία έκδοσης τον εξουσιοδοτούσε να 
κάνει τις ίδιες ενέργειες και στον οικισμό του Blaj, με παράλληλες όμως ευθύνες 
οργάνωσης των κατασκευών που ήδη είχαν αρχίσει εκεί.5

Οι οικισμοί διέθεταν ιατρικό προσωπικό, εξοπλισμό και μηχανήματα, όλα απο-
λύτως απαραίτητα για την επαναφορά των παιδιών στην κανονικότητα, καθώς 
μόνο το 10% εξ αυτών ήταν υγιή. Αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι αργότερα 
χορηγήθηκαν μέσω διατάγματος μηνιαία χρηματικά βοηθήματα στους Έλληνες 
πολιτικούς πρόσφυγες και στα μέλη των οικογενειών τους.

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα ήταν η εκπαίδευσή τους. Σχεδόν όλοι οι Έλληνες 
εκπαιδευτικοί είχαν χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, με ορισμένους να μην έχουν τε-
λειώσει καν το δημοτικό και ένα μικρό ποσοστό αυτών να έχει τελειώσει το γυμνάσιο. 
Το μορφωτικό επίπεδο των προσφυγόπουλων ήταν πολύ χαμηλό έως ανύπαρκτο. Τα 
περισσότερα προερχόντουσαν από την ελληνική επαρχία, όπου το πεσμένο βιοτικό 
επίπεδο και οι ανάγκες της καθημερινότητας ωθούσαν τους γονείς να τα κατευθύ-
νουν περισσότερο προς τις αγροτικές δουλειές, παραμελώντας τη μόρφωσή τους.6

Αρχικά, η εκπαίδευση γινόταν σε ελληνικά σχολεία, όπου το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα ακολουθούσε μια στρατιωτική πειθαρχία με έντονα προπαγανδιστι-
κά στοιχεία. Όταν έγινε πλέον φανερό ότι η παραμονή θα ήταν μακροχρόνια, 
εντάχθηκε στο πρόγραμμα μαθημάτων και η εκμάθηση της ρουμανικής γλώσσας 
παράλληλα με τη διάλυση των «ελληνικών σχολείων». Εκτός της δύσκολης επι-
κοινωνίας με τα παιδιά, οι Ρουμάνοι δάσκαλοι είχαν να βελτιώσουν και το χαμηλό 
μορφωτικό τους επίπεδο.

5 Ερυθρός Σταυρός Ρουμανίας, Εξουσιοδότηση από την Κεντρική Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού 
Ρουμανίας, προς τον σύντροφο (tovarășul), Battler Bernard, 11 Οκτωβρίου 1949: Αρχείο Ερυθρού 
Σταυρού της Ρουμανίας.
6 Α. Πατελάκης – Π. Βασιλειάδης, «Οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες της Ρουμανίας, 1948-1956»,  
στο Γ. Αντωνίου – Σ. Καλύβας (επιμ.), Οι πολιτικοί πρόσφυγες του εμφυλίου πολέμου, κοινωνικές 
και πολιτικές προσεγγίσεις, Έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στα πλαίσια του Ερευνητικού 
Χρηματοδοτούμενου Έργου: ΘΑΛΗΣ, Θεσσαλονίκη 2015: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σ. 71.  
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 Η κυρία Εlena Petrescu, καθηγήτρια ιστορίας και γεωγραφίας στη Florica 
από το 1953 μέχρι την κατάργηση του οικισμού, περιγράφει σε μια συνέντευξη 
που έδωσε το 2011 ότι το σχολείο είχε περίπου 500 παιδιά και ότι οι περισσό-
τεροι εκπαιδευτικοί ήταν Ρουμάνοι. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν στη ρου-
μανική γλώσσα και τα παιδιά έκαναν και κάποια μαθήματα ελληνικής γλώσσας 
και ιστορίας με Έλληνες «κατά τύχη» εκπαιδευτικούς χωρίς ιδιαίτερη παιδεία 
και πτυχία. Οι μαθητές, σύμφωνα με την κυρία Petrescu, ήταν αντιδραστικοί, δεν 
καταλάβαιναν καλά τα ρουμανικά και έλεγαν ότι «αυτή δεν είναι η χώρα τους». 
Τα κορίτσια ήταν φρόνιμα, αλλά δεν είχαν μεγάλα όνειρα, «το όνειρό τους ήταν 
να γίνουν συνταξιούχοι... Ήταν ένας αγροτικός πληθυσμός αυτοί οι αντάρτες, δεν 
ήταν η ελίτ, ήταν απλοί άνθρωποι του χωριού...».7

Η προσαρμογή των παιδιών σε αυτή τη νέα και ξένη γι’ αυτά κατάσταση, ήταν 
δύσκολη. Πολλά παιδιά δεν είχαν κοιμηθεί ποτέ μέχρι τότε σε κανονικό κρεβάτι 
και οι κανόνες στοιχειώδους υγιεινής τούς ήταν άγνωστοι. Η καθημερινή τους 
δραστηριότητα περιλάμβανε διάφορα πολιτιστικά γεγονότα, όπως για παράδειγ-
μα θεατρικές και μουσικές παραστάσεις. Κατά τη διάρκεια των γιορτών, όπως η 
Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, τα παιδιά λάμβαναν διάφορα δώρα, όπως ενδύ-
ματα, γλυκά και τρόφιμα, από τον Ερυθρό Σταυρό Ρουμανίας και από άλλες ορ-
γανώσεις, ενώ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τα έστελναν σε κατασκηνώσεις.

 Μια άλλη κατηγορία προσφύγων ήταν οι τραυματίες των μαχών και οι βαριά 
άρρωστοι αντάρτες. Η προσέλευσή τους στη Ρουμανία έλαβε χώρα την περίοδο 
1948-1949 και ο αριθμός τους έφτασε τότε στους 1.200.8 Οι περισσότεροι, βέ-
βαια, αντάρτες του ΔΣΕ είχαν καταφύγει στην Αλβανία μετά το πέρας των εχθρο-
πραξιών, αλλά ύστερα από προστριβές μεταξύ της ηγεσίας του ΚΚΕ και του Κομ-
μουνιστικού Κόμματος Αλβανίας, ο Ενβέρ Χότζα απαίτησε την αποχώρησή τους.

Με τον ερχομό των προσφυγικών κυμάτων οι ρουμανικές αρχές κατέβαλ-
λαν μεγάλες προσπάθειες για την υποστήριξη και την οργάνωση της ζωής των 
προσφύγων. Ακόμα και η καταγραφή τους ήταν δύσκολη, λόγω κυρίως της δυ-
σκολίας κατανόησης των ελληνικών ονομάτων, αν και από την έρευνα που έγινε 
στο αρχείο του Ερυθρού Σταυρού Ρουμανίας παρατηρήθηκε ότι στον ισολογι-
σμό είχε προβλεφθεί ένα ποσό για μεταφράσεις και ορισμένοι εκ των πολιτικών 
προσφύγων, με τους οποίους ο γράφων είχε προσωπικά μια σειρά από συνομι-
λίες, ανέφεραν ότι ήταν παρών και ένας διερμηνέας.9

 Αυτό το γεγονός οδήγησε σε ιλαροτραγικές καταστάσεις, διότι πολλά ονο-
ματεπώνυμα απλοποιήθηκαν, εκρουμανίστηκαν ή απλώς καταγράφηκαν λάθος. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και αυτό της οικογένειας του γράφοντος, το 
επώνυμο της οποίας από «Παπαδόπουλος» έγινε «Papadopol» και το όνομα του 

7 Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.rador.ro/2015/09/19/profesoara-elena-petrescu-
la-ṣcoala-de-pe-moṣia-bratienilor-seara-ii-bagam-la-masa-si-de-abia-cand-plecau-la-culcare-
plecam-si-noi/ (τελευταία πρόσβαση 30/10/2019).
8 Α. Πατελάκης – Π. Βασιλειάδης, Οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες..., ό.π., σ. 73.
9 Συνέντευξη της Μαλαματής Παπαδοπούλου.



Προσφυγικά ζητήματα στα Βαλκάνια734 |

πατέρα μου, το οποίο από «Ιωάννης» μεταγράφηκε σε «Nache», προφανώς από 
το υποκοριστικό «Νάκης». Όλες αυτές οι τροποποιήσεις δημιούργησαν αργότε-
ρα σοβαρές γραφειοκρατικές, και όχι μόνο, δυσκολίες. 

Το 1950 υπήρχαν στη Ρουμανία πέντε οικισμοί παιδιών, οκτώ κέντρα επαγ-
γελματικών σχολών και πέντε κέντρα προσφύγων. Το μεγαλύτερο κέντρο συγκέ-
ντρωσης των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στη Ρουμανία ήταν η Florica στο 
Ștefănești του νομού Pitești, η οποία εξελίχθηκε σε μια μικρή ελληνική «πόλη». 
Αρχικά η Florica ήταν κτήμα της ιστορικής ρουμανικής οικογένειας Brătianu, με 
την αλλαγή όμως του πολιτικού καθεστώτος κρατικοποιήθηκε και ο ιδιοκτήτης 
της φυλακίστηκε. Αρχές καλοκαιριού του 1949 στη Florica εγκαταστάθηκαν χι-
λιάδες Έλληνες και ένας μικρότερος αριθμός Σλαβομακεδόνων. Στα κτήρια που 
προϋπήρχαν μέσα στο παλαιό κτήμα προστέθηκαν δεκάδες κοιτώνες μεγάλης 
χωρητικότητας, 120-150 ατόμων. Χτίστηκαν επίσης ένας παιδικός σταθμός, ένα 
σχολείο, ένας χώρος εστίασης, ένα νοσοκομείο για τους ηλικιωμένους και τους 
τραυματίες και ένα θέατρο.

 Όσοι πρόσφυγες ήταν ικανοί για εργασία, εργάστηκαν μαζί με τους Ρουμά-
νους εργάτες στις κατασκευές αυτών των εγκαταστάσεων και σε εργοστάσια. 
Άλλοι εργάζονταν στις υποδομές του οικισμού, στον Ερυθρό Σταυρό, στο νηπι-
αγωγείο, στον χώρο εστίασης κ.ο.κ. Κάποιοι δούλευαν επίσης σε κομματικές ή 
πολιτικές θέσεις, στο τυπογραφείο και στην εφημερίδα.10

Αν και το ρουμάνικο κράτος δημιουργούσε ειδικά τμήματα και θέσεις εργα-
σίας για τους Έλληνες πρόσφυγες, υπήρχαν και άτομα τα οποία δεν έβρισκαν 
δουλειά, πράγμα το οποίο προκαλούσε δυσφορία, διότι οι εργαζόμενοι λάμβα-
ναν καρτέλες τροφίμων. Πολλές φορές όμως τα βασικά τρόφιμα έλειπαν ή οι 
ποσότητες που έφταναν ήταν μικρές, με αποτέλεσμα να ανθεί στην περιοχή το 
παραεμπόριο τροφίμων.11

Στο εστιατόριο οι Έλληνες έτρωγαν χωριστά από τους Ρουμάνους ανάλο-
γα με την κουζίνα του κάθε λαού, παρόλα αυτά όμως υπήρχαν «συστάσεις» εκ 
μέρους των υπευθύνων του Ρουμάνικου Εργατικού Κόμματος να τρώνε το ίδιο 
φαγητό, ώστε να το συνηθίσουν.12 

Για τη διοίκηση του οικισμού οι Έλληνες είχαν δημιουργήσει ένα επταμελές 
πολιτικό γραφείο και ένα λαϊκό συμβούλιο. Ήταν βέβαια μια ψευδαίσθηση ανε-
ξαρτησίας, διότι το Ρουμανικό Εργατικό Κόμμα παρακολουθούσε στενά όλες τις 
δραστηριότητες των προσφύγων, έχοντας ήδη τοποθετήσει άτομα της εμπιστο-
σύνης του σε κάθε κοιτώνα. Γενικά η ζωή των προσφύγων βρισκόταν υπό τον 
έλεγχο και την παρακολούθηση τόσο των οργάνων του ΚΚΕ όσο και του Εργα-
τικού Κόμματος Ρουμανίας, με την υποστήριξη της ρουμανικής ασφάλειας (της 
περιώνυμης «Securitate»). Κατακρατούνταν ακόμα και έγγραφα που αφορούσαν 

10 A. Radu, Relatări despre colonia comuniştilor greci de la Ştefăneşti - Argeş (1949-1953), Museum. 
Studii şi comunicări, XII, Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, Piteşti, 2013: Tiparg, σ. 2, 204-217.
11 Ό.π., σ. 4.
12 Ό.π.
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την οικογενειακή επανένωση, αν αυτή επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σε άλλες 
χώρες, εκτός των Λαϊκών Δημοκρατιών.

Από το 1950 άρχισε η κατασκευή 20 πολυκατοικιών για την μεταστέγαση των 
προσφύγων. Αν και οι συνθήκες ζωής σε αυτές τις πολυκατοικίες ήταν σαφώς 
ανώτερες από αυτές των κοιτώνων, ένα μικρό ποσοστό των προσφύγων, κυρί-
ως ηλικιωμένοι, αρνήθηκαν να κατοικήσουν σε αυτές διότι πίστευαν πως έτσι 
μονιμοποιείται η εγκατάστασή τους στη Ρουμανία και θα έχαναν το δικαίωμα 
να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Αυτούς τους ανέβασαν επί σκηνής στο θέατρο 
του οικισμού ενώπιον των άλλων προσφύγων, οι οποίοι και τους αποδοκίμασαν 
έντονα. Ένας άλλος λόγος της έλλειψης ενθουσιασμού για την μετεγκατάσταση 
στις πολυκατοικίες ήταν και το μηνιαίο ενοίκιο, το οποίο μερικοί το θεωρούσαν 
αρκετά ακριβό.13

Για την ψυχαγωγία των προσφύγων, καθώς και για προπαγανδιστικούς και 
πολιτιστικούς λόγους, είχαν δημιουργηθεί θεατρικές ομάδες από ανθρώπους 
των τεχνών, όπως ήταν ο σκηνοθέτης Ιωάννης Βεάκης, χορευτικά συγκροτήμα-
τα, ενώ στο κινηματογράφο οι πρόσφυγες είχαν τη δυνατότητα να δουν σοβιετι-
κές προπαγανδιστικές ταινίες.

Απρόσμενα, στα τέλη του 1953 και ενώ οι πρόσφυγες είχαν πλήρως εγκατα-
σταθεί και είχαν αρχίσει να σημειώνονται οι πρώτες γεννήσεις στον οικισμό, οι 
ρουμανικές αρχές έλαβαν την απόφαση της διάλυσης του οικισμού και της με-
ταφοράς των προσφύγων σε βιομηχανικά κέντρα της Ρουμανίας. Ένας πιθανός 
λόγος για αυτό θα μπορούσε να είναι η υλική και ηθική καταβολή του οικισμού 
που δεν συμβάδιζε με την γενική πολιτική του Εργατικού Κόμματος της Ρουμα-
νίας, καθώς η κατάσταση στον οικισμό θεωρούνταν «καταστροφική». Υπήρχαν 
κτήρια με σπασμένα παράθυρα, χαλασμένες πόρτες και εγκαταστάσεις, και το 
«χειρότερο», οι Έλληνες πρόσφυγες ήταν φανατικοί ακροατές των ελληνικών 
«αντιδραστικών» ραδιοσταθμών της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας οι οποίοι 
αναμετέδιδαν τη «Φωνή της Αμερικής», με τα κομματικά στελέχη να συμμετέ-
χουν σε αυτή «ανορθόδοξη» δραστηριότητα.

Η προσαρμογή των προσφύγων στη ρουμανική κοινωνία
Κατά τη 3η Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 με 14 

Οκτωβρίου 1950, στη Ρουμανία, αποφασίστηκε η ένταξη των Ελλήνων μελών 
στα εργατικά κόμματα των κρατών υποδοχής, για τη διευκόλυνση της αφομοί-
ωσης των προσφύγων στις χώρες στις οποίες ζούσαν. Οι πρόσφυγες έπρεπε 
πρώτα να αποκτήσουν τη ρουμανική υπηκοότητα και κατόπιν να ενταχθούν στο 
Εργατικό Κόμμα Ρουμανίας. Υπήρξε όμως και ένα μικρό ποσοστό που δεν πήρε 
τη ρουμανική υπηκοότητα, είτε ηθελημένα, διότι θεωρούσαν ότι έτσι θα έμεναν 
για πάντα στη Ρουμανία, είτε επειδή ήταν τιμωρημένοι από το κόμμα.14

13 Α. Πατελάκης, Războiul Civil din Grecia (1946-1949)..., ό.π., σ. 230.
14 Ό.π., σ. 254-256.
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Οι βασικοί οικισμοί, όπου τοποθετήθηκαν οι πρόσφυγες είτε κατά την άφι-
ξή τους στη Ρουμανία είτε αργότερα μετά τη διάλυση της Florica ήταν: Brăila, 
Galați, București, Craiova, Oradea, Moinești (και μετέπειτα Οnești) και Ploiești.
Σε πολλά από αυτά τα κέντρα οι πρόσφυγες διέμεναν σε συγκεκριμένες πολυ-
κατοικίες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της Oradea, όπου επί της οδού 
Shakespeare κατοικούσαν 120 οικογένειες Ελλήνων σε τέσσερις πολυκατοικίες, 
και του Onești, στην περιοχή που σήμερα ονομάζεται ακόμα «Dealul Grecilor» (ο 
Λόφος των Ελλήνων).15

Η ρουμανική κοινωνία τους αποδέχτηκε και τους συμπεριφέρθηκε ισότιμα, 
ενώ δημιουργήθηκαν μακροχρόνιες σχέσεις φιλίας και πολλές μεικτές οικογέ-
νειες στα περίπου 30 χρόνια της προσφυγιάς τους σε αυτή τη χώρα. 

Ένα από τα μελανά σημεία της περιόδου παραμονής των πολιτικών προσφύ-
γων στη Ρουμανία, ήταν η απώλεια της ρουμανικής υπηκοότητας λόγω της ψύ-
χρανσης των σχέσεων μεταξύ του Εργατικού Κόμματος Ρουμανίας και Κομμου-
νιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό οδήγησε σε διενέξεις μεταξύ 
των Ρουμάνων κομμουνιστών και του ΚΚΕ, το οποίο ταυτιζόταν απόλυτα με τις 
σοβιετικές θέσεις. Κατόπιν τούτου το Εργατικό Κόμμα Ρουμανίας αποφάσισε το 
1964 να στερήσει από τους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες τη ρουμανική υπη-
κοότητα και διέγραψε από μέλη όσους είχαν εγγραφεί σε αυτό με την πρόφαση 
ότι θα πρέπει να προετοιμαστούν για τον επαναπατρισμό τους.16

Αυτά τα γεγονότα επηρέασαν άμεσα όχι μόνο την αφομοίωση, αλλά και την 
προσωπική και επαγγελματική τους ζωή, καθώς πλέον ήταν απάτριδες. Οι ελ-
ληνικές αρχές τους είχαν στερήσει την υπηκοότητα, ενώ οι νεότεροι δεν εμφανί-
ζονταν καν στα ελληνικά ληξιαρχικά αρχεία. Πολλοί έχασαν τις δουλειές τους ή 
υποβιβάστηκαν στην επαγγελματική ιεραρχία, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν 
να αναζητήσουν άλλη σταδιοδρομία. Οι νέοι αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην εγ-
γραφή τους στις διάφορες σχολές, παρά το γεγονός ότι είχαν δώσει εξετάσεις 
και είχαν ακολουθήσει την ίδια διαδικασία με τους Ρουμάνους πολίτες. Πολλές 
φορές έπρεπε να περιμένουν την έγκριση του Ρουμανικού Κομμουνιστικού Κόμ-
ματος για να γραφτούν στις σχολές, παρόλο που είχαν επιτύχει στις εξετάσεις.17

Οι συνεντεύξεις
Η πρώτη και μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και συγκινητικές συνεντεύξεις 

με πρόσφυγες πρώτης γενιάς ήταν με τη γιαγιά του γράφοντος, Μαλαματή Πα-
παδοπούλου, 92 ετών, η οποία απεβίωσε πρόσφατα. Γεννήθηκε στη Νέα Σάντα 
Ροδόπης. Ο δύσκολος δρόμος της προσφυγιάς γι αυτήν και το σαράντα ημερών 
παιδί της ξεκίνησε το 1947. 

15 Συνέντευξη Βαγγέλη Κολέσκα.
16 Γ. Αντωνίου – Σ. Καλύβας (επιμ.), Οι πολιτικοί πρόσφυγες του εμφυλίου πολέμου..., ό.π., σ. 84-85.
17 Ζ. Rostas – N. Salamon, Εu în România mă simt străin. Vieți de emigrant în Grecia, Βουκουρέστι 
2018: Eikon, σ. 228.
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Ήρθαν στη Νέα Σάντα μπουραντάδες. Η Νέα Σάντα ήταν ανταρτοκρα-
τούμενη, ενώ το Ιάσιο (Ροδόπης) το είχαν οι μπουραντάδες [...]. Πριν μπει 
ο στρατός, έμπαιναν αυτοί. Έδερναν, χτυπούσαν. Έκαψαν το κοριτσάκι 
της κουνιάδας μου με το τσιγάρο, όταν μπήκαν στο χωριό, έβγαλαν έναν 
παππού από μέσα από το σπίτι του και τον έδειραν [...]. Μετά που πέ-
ρασαν αυτοί, έμεινε ο στρατός. Μόλις έμεινε ο στρατός, μάζεψε όλους 
τους γέρους, τον πεθερό μου, όλους. Τώρα λεν, όλοι θα φύγετε [...]. Όταν 
ήρθαν οι αντάρτες να μας πάρουν, μας κυνηγούσαν οι μπουραντάδες με 
τα όπλα. Περάσαμε ένα ποτάμι, που άμα ήσουν στα καλά σου, ποτέ δεν 
θα το πέρναγες, με το παιδί αγκαλιά. Μας πήρε το ποτάμι τα παπούτσια, 
μείναμε ξυπόλυτοι, Μετά πήγαμε πάνω στους Πομάκους. Ήταν ένα πο-
μακοχώρι εκεί και το είχαν οι αντάρτες». 

Από το ανταρτοκρατούμενο πομακοχώρι τους πήγαν στη Βουλγαρία και τους 
χώρισαν. «Εσύ έχεις μωρό, θα πας με τις μωρομάνες. Εσύ, είναι το παιδί σου 15 
χρονών, θα πάει εκεί». 

Μετά από πέντε μήνες διαμονής στη Βουλγαρία, όπου βρισκόντουσαν και 
τραυματίες αντάρτες, συμπεριλαμβανομένου και του πατέρα της, ο οποίος και 
πέθανε στη Βουλγαρία, τους πέρασαν μέσω Δούναβη στη Ρουμανία 

Μας πέρασαν από το Δούναβη στη Ρουμανία με ένα πλοίο με κάρβουνα 
και είχαμε γίνει όλοι μαύροι. Ήρθαν οι Ρουμάνοι και μας πήραν με τραίνα 
με Vagon Lee, εκείνα τα καλά, έτσι τα λέγαν. Τόσο ωραίο καθαρό, τραί-
νο και μείς κατάμαυροι. Με το τρένο μάς πήγαν πρώτα στη Sinaia. Στη 
Sinaia ήταν πολύ ωραία. Βοηθούσαμε τα παιδάκια, όλες οι μάνες των 
παιδιών ήταν στ’ αντάρτικα. Ήταν μόνα τους πολλά παιδάκια και εμείς, οι 
μωρομάνες, πηγαίναμε και τα βοηθούσαμε. Τρίβαμε μήλα να φάνε, όπως 
κάνουν στα παιδάκια. Είμασταν μόνο γυναίκες εκεί, 200 γυναίκες. Μετά 
τη Sinaia, μας πήγαν στη Florica, οπού μας έβαλαν να δουλεύουμε, να 
κτίζουμε σπίτια. Δεν υπήρχαν αρκετά σπίτια. Κουβαλάγαμε κουβάδες με 
λάσπη, να πηγαίνουμε στους μαστόρους. 

Τα σπίτια τα έκτιζαν για να μείνουν πρόσφυγες. 
Τα παιδί μου το πρόσεχε η κουνιάδα μου. Και ήμασταν όλο γυναίκες και 
ήταν εκεί και κανένας αντάρτης, τραυματίας και σηκώναμε δοκούς, από 
αυτούς που βάζουνε στα σπίτια. Ο αντάρτης έλεγε, άντε σηκώστε το, 
αλλά δεν μπορούσαμε και αρχίζαμε να γελάμε. Στο τέλος μας έβαλαν να 
σκάβουμε τα θεμέλια. Ούτε εκεί δεν τα καταφέραμε ιδιαίτερα. 

Μέχρι να κτιστούν τα σπίτια, διέμεναν σε κοιτώνες. Ο Ερυθρός Σταυρός τους 
παρείχε τρόφιμα και λίγα χρήματα. 

Στη Florica έμεινε περίπου για ένα χρόνο. Μετά άρχισαν να έρχονται και οι 
αντάρτες «Με τον “ληγμό” (το τέλος του εμφυλίου) όταν έφυγε ο άντρας μου, ο 
Νάκης δεν είχε ακόμα γεννηθεί. Όταν ήρθε, ήταν πλέον τριών ετών. Του έλεγαν, 
“πήγαινε στον μπαμπά σου”, και δεν ήθελε να πάει. Ο άνδρας μου πολύ πολέμη-
σε στο Γράμμο, αρρώστησε και τραυματίστηκε».
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Η συνεννόηση με τους Ρουμάνους και τις ρουμανικές αρχές γινόταν αρχικά 
μέσω διερμηνέα. Μετά σιγά σιγά έμαθαν ρουμάνικα οι περισσότεροι. «Στο Πιτέστι 
είχαμε γυναίκες συναδέλφους που μας βοηθούσαν. Καλά περάσαμε με τους Ρου-
μάνους. Ήταν φιλικοί, πότε-πότε έλεγε κανένας “ήρθαν οι Έλληνες να μας φάνε το 
ψωμί μας”. Αλλά ξέρεις κάτι Είχαν δίκιο, υπήρχε πολύ φτώχια, δεν είχαν να φάνε».

Κατόπιν τους πήγαν στ η Βραΐλα, και τους έδωσαν δουλειά. 
Δούλευα στο εργοστάσιο Progresul, τέσσερα χιλιόμετρα από τη Βραΐ-
λα, στην Brăilița. Εγώ δούλευα βρεφοκόμος εκεί και ο άνδρας μου μέσα 
στο εργοστάσιο. Μετά από ένα χρόνο περίπου που δούλευε εκεί, ήρθαν 
και ρώτησαν ποιος θέλει να σπουδάσει. Και του είπα, Γιώργη δεν πηγαί-
νεις και συ; Και έκανε εργατική σχολή, έβγαλε το λύκειο και μετά έδωσε 
εξετάσεις. Ήθελε να γίνει γεωπόνος μαζί με κάποιους φίλους του. Αλλά 
του είπα, από τα χωράφια ήρθαμε στα χωράφια θα γυρίσουμε; Γιατρός 
θα γίνεις. Εγώ ήθελα να γίνει γιατρός γιατί είχα τη μάνα μου συνέχεια 
άρρωστη. Και πήγε στους φίλους του και τους είπε, η Μαλαματή είπε 
να γίνουμε ιατροί. Και έγιναν ιατροί. Μετά από τέσσερα χρόνια πήγαμε 
στο Βουκουρέστι. Εκεί μας δώσανε ένα σπιτάκι καλούτσικο και εμένα μια 
δουλειά στο Electrocord και μείναμε Βουκουρέστι, όπου και μεγαλώσανε 
τα παιδιά μας.

Κυνηγημένοι από έναν αιματηρό, αδυσώπητο εμφύλιο, χιλιάδες πρόσφυγες, 
παιδιά, τραυματίες και αντάρτες βρήκαν ένα ασφαλές καταφύγιο στη Ρουμανία, 
η οποία μόλις είχε μετατραπεί σε Λαϊκή Δημοκρατία. Η υποστήριξη και η βοή-
θεια που έλαβαν από τις ρουμανικές αρχές, μέσω κυρίως του Ερυθρού Σταυρού 
Ρουμανίας, είναι αναμφισβήτητη. Η προσπάθεια που έγινε ήταν τεράστια και 
προσπάθησε να καλύψει όλο το φάσμα των προβλημάτων που παρουσίαζε μια 
ξαφνική μαζική ροή προσφύγων σε μια χώρα, η οποία αντιμετώπιζε και η ίδια 
σοβαρά οικονομικά και πολιτικά προβλήματα. 

Εκτός από τις αντιδράσεις των επίσημων αρχών και οι απλοί άνθρωποι, οι 
Ρουμάνοι πολίτες, υποδέχτηκαν και αποδέχτηκαν ανάμεσά τους, τους πρόσφυ-
γες, δημιουργώντας σχέσεις φιλίας και συναδελφικότητας, αλλά και οικογενεια-
κές μέσω της σύναψης μεικτών γάμων. 

Το ρουμάνικο κράτος απέτυχε όμως παταγωδώς σε ό,τι αφορούσε την αφο-
μοίωση των προσφύγων, αν ποτέ επιθύμησε κάτι τέτοιο, κι έτσι έχασε διά πα-
ντός την ευκαιρία να απορροφήσει στη ρουμανική κοινωνία και στο εργατικό της 
δυναμικό την πρώτη και, κυρίως, τη δεύτερη γενιά προσφύγων, την οποία, μάλι-
στα, το ίδιο είχε καταρτίσει.

Από τη μια οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες έδειξαν ένα αξιοζήλευτο πνεύμα 
προσαρμογής στις νέες συνθήκες και, παρά τις διάφορες δυσκολίες που αντιμε-
τώπισαν, κατάφεραν να εκμεταλλευτούν όλες τις ευκαιρίες που τους προσφέρ-
θηκαν. Από την άλλη, ωστόσο, όντας εμποτισμένοι με τη προπαγάνδα του ΚΚΕ 
περί του ιδανικού των Λαϊκών Δημοκρατιών, απογοητεύτηκαν οικτρά από την 
πραγματικότητα των εν λόγω συστημάτων, η οποία παρουσίαζε μια κατάστα-
ση όμοια με αυτήν που είχαν αφήσει πίσω τους και για την αλλαγή της οποίας 
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πολέμησαν. Έτσι, βρέθηκαν αντιμέτωποι για άλλη μια φορά με τη φτώχεια, τις 
διακρίσεις και την καταπίεση. 

Τα κρίσιμα λάθη της ηγεσίας του ΚΚΕ είχαν άμεσο αντίκτυπο στην καθημε-
ρινότητα των προσφύγων. Η έλλειψη διορατικότητας και προσαρμογής στα νέα 
δεδομένα και η απόλυτη προσήλωση στην υπακοή των μελών του δημιούργησε 
φοβερά προβλήματα στους πρόσφυγες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό 
της στέρησης της ρουμανικής υπηκοότητας για το μεγαλύτερο ποσοστό των 
προσφύγων. Μέσω της ελεγκτικής, εξαναγκαστικής, καταπιεστικής και ενίοτε 
τρομοκρατικής συμπεριφοράς του προς τους πρόσφυγες το μόνο που κατάφερε 
ήταν να τους απομακρύνει, να κλονίσει την όποια εμπιστοσύνη του έδειχναν ακό-
μα και εν τέλει να χάσει την αξία του ως καθοδηγητής αυτών.

Τέλος, μέσω του επαναπατρισμού, η Ελλάδα κατάφερε, αν και δύσκολα, να 
επανεντάξει τους πολιτικούς πρόσφυγες στην ελληνική κοινωνία και να επουλώ-
σει ένα βαθύ τραύμα, το οποίο ναι μεν άφησε μια τεράστια ουλή, αλλά σταμάτη-
σε πλέον να αιμορραγεί.

Μια ακόμη εξίσου ενδιαφέρουσα συνέντευξη, ήταν αυτή με τον σλαβομακεδο-
νικής καταγωγής Βαγγέλη Κολέσκα, 81 ετών, γεννηθέντα το 1937 στο Μελισσο-
τόπι, δίπλα στην Καστοριά, κοντά στο Βίτσι. Τώρα διαμένει στην πόλη Οnești, στη 
Ρουμανία. Αξιοσημείωτo είναι το γεγονός ότι ο κύριος Κολέσκας, δεν γνώριζε την 
ελληνική γλώσσα, την οποία έμαθε στους προσφυγικούς οικισμούς της Ρουμανίας.

Ο πατέρας μου πολεμούσε εναντίον των Γερμανών με τον ΕΛΑΣ και με-
τέπειτα η κυβέρνηση τους είπε να παραδώσουν τα όπλα. Αλλά αυτοί δεν 
παρέδωσαν τα όπλα, τους παραμύθιαζε το κομμουνιστικό κόμμα ότι θα 
σας δικαιώσουμε, ότι θα σας δώσουμε το ένα και το άλλο, και ορισμένοι 
δεν παρέδωσαν τα όπλα και άρχισε ο εμφύλιος. Ήταν πολύ επικίνδυνα 
τότε γιατί οι περισσότερες μάχες δινόντουσαν στη Βόρεια Ελλάδα, στο 
Βίτσι, στο Γράμμο, στο Καϊμακτσαλάν, αυτά ήταν τα κύρια σημεία [...]. Με 
την εντατικοποίηση των μαχών, οι αντάρτες σκέφτηκαν να σώσουν τα 
παιδιά, γιατί ήμασταν πολλά παιδιά. Ο πατέρας μου είχε τραυματιστεί 
και είχε ήδη περάσει στην Γιουγκοσλαβία. Και τότε αποφάσισαν να σώ-
σουν τα παιδιά, έτσι είπαν, ότι θα σώσουν τα παιδιά μέχρι 12-14 ετών, 
αλλά φύγαν και παιδιά που ήταν ήδη 15 ετών. Και ένα βράδυ, εμείς τα 
παιδιά παίζαμε και ήρθαν οι αντάρτες, ορισμένοι από αυτούς μας μι-
λούσαν και οι αρχηγοί τους πήγαν στα σπίτια των ανθρώπων και ενημέ-
ρωσαν όλους του γονείς που ήθελαν να στείλουν τα παιδιά τους, να τα 
στείλουν, όποιος δεν ήθελε, δεν ήθελε. 

Η ομάδα προσφύγων του κ. Κολέσκα, πέρασε στην Γιουγκοσλαβία, όπου ο ίδιος 
παρέμεινε για διάστημα δυο εβδομάδων και μετά τον μετέφεραν με τρένο στη 
Ρουμανία.

Ήταν οργανωμένα τα πράγματα. Μας περίμενε και το τραίνο, ήδη έτοιμο 
να μας παραλάβει. Από κει περάσαμε από το Βελιγράδι και μπήκαμε στη 
Ρουμανία από Τιμισοάρα. Από τη Τιμισοάρα, φτάσαμε στη Sinaia, και μας 
έβαλαν στο ξενοδοχείο Palas. Εκεί κάτσαμε περίπου ένα χρόνο και από 
κει, εμάς, τα κάπως πιο μεγάλα παιδιά μας έστειλαν στο Tulgheș, όπου 
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υπήρχε ένας οικισμός. Παλιά ήταν εκεί ένα στρατόπεδο του ουγγρικού 
στρατού, υπήρχαν κάτι κοιτώνες ειδικά φτιαγμένοι για το στρατόπεδο. 
Εκεί μας φιλοξένησαν, περίπου ένα έτος ενώ η μητέρα μου είχε μείνει 
στη Sinaia με τα δυο αδέρφια μου. Αλλά τι έγινε! Ήρθε μια διαταγή ώστε 
όλα τα παιδιά που ήταν 15 ετών να επιστρατευτούν και να γυρίσουν στην 
Ελλάδα να πολεμήσουν. Ήδη ένα μέρος τους είχε γυρίσει στην Ελλάδα. 
Αλλά κατάλαβαν ότι έκαναν μεγάλη βλακεία και αμέσως μόλις τελείωσε 
ο πόλεμος, έφυγαν. Αλλά πολλά από αυτά σκοτώθηκαν εκεί.

Μετά την εκκένωση του ξενοδοχείου Palas στη Sinaia, τον έστειλαν στη 
Florica, στο Pitești, στο κτήμα του Bratianu. «Εκεί περάσαμε καλά να ξέρετε, μας 
έπεφταν τα φρούτα κατευθείαν στο στόμα (γέλια). Είχε δαμάσκηνα, μήλα, αχλά-
δια». Εκεί διέμεινε από το 1952 μέχρι το 1953. Ο χειμώνας του 1953 ήταν πολύ 
βαρύς, η μητέρα του αρρώστησε από τη στενοχώρια της και δεν μπορούσε πλέ-
ον να τους συντηρεί, δεν μπορούσε πλέον να εργαστεί. «Δούλευε ευκαιριακά στο 
ζαχαροπλαστείο, έραβε από κάτι σε κανένα εργοστάσιο, ήμασταν τρία αγόρια 
και δεν μπορούσε να μας συντηρεί. Έτσι, το 1954 μας έστειλε στο Tulgheș. Εκεί 
είχαμε τη διατροφή εξασφαλισμένη».

Τη φροντίδα τους την ανέλαβε ο Ερυθρός Σταυρός. «Ο Ερυθρός Σταυρός μας 
παρέλαβε και μας φρόντιζε μέχρι και μετά την επανάσταση (δηλ. την πτώση του 
σοσιαλιστικού καθεστώτος το 1989)». Πολλοί που είχαν συνταξιοδοτηθεί, λάμ-
βαναν τη σύνταξή τους μέσω του Ερυθρού Σταυρού. Αργότερα, το ’95, ’96, ’97 ο 
Ερυθρός Σταυρός έπαψε να είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των συντάξεων. 

Στην Florica, έμεναν αρχικά σε κοιτώνες 50 μέτρων, χωρίς διαχωριστι-
κά τοιχώματα, ο καθένας είχε το κρεβάτι του και τα πράγματά του γύρω 
από αυτό. Είχε ήδη αρχίσει όμως η κατασκευή πολυκατοικιών, διότι θα 
άνοιγε το εργοστάσιο αυτοκινήτων στο Colibași (Dacia). Μετά την κατα-
σκευή των πολυκατοικιών, μετακόμισαν εκεί. Αυτός ήταν και ένας από 
τους βασικούς λόγους για τους οποίους η μητέρα του έστειλε τα παιδιά 
της στο Tulgheș, έπρεπε να πληρώσει ενοίκιο, τα πάντα [...]. Δούλευε 
όπου μπορούσε. Πριν αρρωστήσει εργαζόταν σε ένα εργοστάσιο που 
ονομαζόταν Flamura Roșie, σε τμήμα υφαντουργίας, έραβε κουμπιά, κάτι 
τέτοιο. Αλλά μια και αρρώστησε δεν μπορούσε πλέον να εργάζεται και 
αποφάσισε να μας στείλε στο Tulgheș, δεν ήμασταν μόνο εμείς, ήταν και 
άλλα παιδιά. Με τη διάλυση του οικισμού της Florica, η μαμά πήγε στο 
Moinești, όπου διέμενε και πάλι σε κάτι κοιτώνες. Εγώ μόλις είχα τελειώ-
σει τότε 7 τάξεις σχολείου. Στην Ελλάδα σπανίως πήγαινα στο σχολείο 
γιατί με στέλνανε με τα ζώα, είχαμε πρόβατα κτλ. Δεν ξέραμε ιδιαίτερα 
πράγματα. Στη Ρουμανία τα μαθήματα ήταν στα ρουμανικά, αλλά είχαν 
και κάποια μαθήματα και στα ελληνικά. Είχαμε ήδη αρχίσει να μαθαίνου-
με στη Sinaia, και εμείς τα παιδιά μάθαμε γρήγορα. Κάναμε στα ελληνικά 
Γεωγραφία, την Ιστορία της Ελλάδος και Γραμματική. Τα ελληνικά τα έμα-
θα στη Ρουμανία, στο σχολείο. Στην Ελλάδα μιλούσαμε τη σλαβομακεδο-
νική [...]. Ήταν κάποιοι δάσκαλοι μεταξύ 25-30 ετών, τους είχαν στείλει 
στη Βουλγαρία για εκπαίδευση στα βουλγάρικα και μετά ήρθαν και μας 
παραδίδανε τη σλαβομακεδονική.
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Ορισμένοι Έλληνες δάσκαλοι είχαν έρθει με τους αντάρτες. Όταν ήρθαν 
οι δάσκαλοι από τη Βουλγαρία, διαχώρισαν τους Σλαβομακεδόνες από 
τους Έλληνες και κάναμε μόνο ρουμάνικα μαζί. Οι Σλαβομακεδόνες έκα-
ναν και σλαβομακεδονικά, οι Έλληνες δεν έκαναν και σλαβομακεδονικά. 
Μετά το τέλος των επτά τάξεων, δίναμε εξετάσεις και ανάλογα με τον 
μέσο όρο τους έστελναν είτε σε λύκειο είτε σε επαγγελματικές σχολές. 
Εγώ είχα όλο 5, οπότε με έστειλαν στο λύκειο του Moinești, όπου ήταν 
και η μητέρα μου. Εντωμεταξύ ήρθε και ο δεύτερος αδελφός μου όταν 
τελείωσε, ο τρίτος δεν τελείωσε εκεί διότι διαλύθηκε ο οικισμός και τον 
έστειλαν στο Târgoviște. Mετά το τέλος των επτά τάξεων τον έστειλαν σε 
ένα επαγγελματικό σχολείο στην Craiova, το ″7 Noiembrie″, όπου εξειδι-
κεύθηκε ως τορναδόρος. Ο άλλος αδελφός μου έγινε ηλεκτρολόγος και 
εγώ, μετά που τελείωσα το λύκειο στο Moinești, έδωσα εξετάσεις στο 
Ιάσιο, στη Βιομηχανική Χημεία, μας είχε διαθέσει το Υπουργείο Παιδείας, 
δυο θέσεις στη Βιομηχανική Χημεία, ειδικά για τους πρόσφυγες. 

Όταν τέλειωσε τη σχολή στο Ιάσιο, τον έστειλαν στη Timișoara, όπου δεν έμεινε 
για μεγάλο διάστημα διότι δίπλα στο Moinești, στο Onești, κατασκευάστηκε ένα 
εργοστάσιο χημικών. 

Επειδή υπήρχε ανάγκη ανθρώπινου δυναμικού, μετέφεραν τους Έλλη-
νες του οικισμού Moinești, στο Οnești. Και γω, όταν ήμουν στη σχολή στο 
Ιάσιο, έκανα την πρακτική μου εκεί. Οπότε και κατάφερα να μείνω. Από 
το 1964, εγκαταστάθηκα στο Onești. Υπήρχαν πολυκατοικίες στις οποίες 
έμεναν μόνο Έλληνες, στο Dealul Grecilor, τότε υπήρχαν πολλοί Έλλη-
νες εκεί. Αρκετοί πέθαναν, άλλοι γύρισαν στην Ελλάδα. Τώρα μαζεύονται 
γύρω στα 50 άτομα, μέλη της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας. 

Το ρουμάνικο κράτος τον βοήθησε πολύ, κυρίως με τις σπουδές. Το μόνο 
πρόβλημα που υπήρχε ήταν με την υπηκοότητα. Αρχικά ήταν απλό να αποκτή-
σεις υπηκοότητα. Όσο καιρό ο ίδιος βρισκόταν στο Tulgheș, η μητέρα μου, στη 
Florica, κατάφερε να πάρει υπηκοότητα και για αυτήν και για τα δυο αδέλφια 
του, αλλά επειδή δεν ήταν και εκείνος παρών τότε στον οικισμό, δεν τέθηκε το 
θέμα απόκτησης της υπηκοότητας. Το 1963, όταν χάλασαν οι σχέσεις μεταξύ του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και αυτού της Ρουμανίας, πήραν σε όλους 
τις υπηκοότητες. Δεν υπήρξαν όμως προβλήματα. Μέχρι το 1973, μπορούσαμε 
να εργαστούμε σε διάφορες υψηλές θέσεις κτλ. Τη ρουμανική υπηκοότητα τελι-
κά την πήρε αργά. 

Οι αδελφοί μου, επειδή την είχαν πάρει τότε, μπόρεσαν να την ξανα-
πάρουν αμέσως το 1994. Γι αυτούς που είχαν υπηκοότητα και τους είχε 
αρθεί, η διαδικασία ήταν εύκολη. Για τους υπόλοιπους ήταν μια μακρο-
χρόνια και δύσκολη διαδικασία η οποία προέβλεπε και εξετάσεις, πχ. να 
απαγγείλεις ένα ποίημα στα ρουμάνικα. 

Μέχρι τότε σε όλα τα έγγραφα εμφανιζόταν ως άπατρις. 
Η μόνη δυσκολία που είχα ήταν το 1973, όταν ήρθε μια απόφαση που 
έλεγε ότι αυτοί που δεν έχουν υπηκοότητα, δεν μπορούν να έχουν διοι-
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κητικές θέσεις. Και εγώ μέχρι τότε ήμουν σε διοικητική θέση, είχα λίγα 
χρόνια που είχα γίνει υποπροϊστάμενος τμήματος. Δεν ξέρανε πώς να 
μας υποβαθμίσουν χωρίς αυτό να θεωρηθεί διάκριση, οπότε έγιναν κά-
ποιες αναδιοργανώσεις στο εργοστάσιο, και με αυτή την ευκαιρία, μας 
υποβάθμισαν. Ήταν η μόνη φορά που έχασα κάτι. Μετά δεν μπορούσα να 
προοδεύσω επαγγελματικά, αλλά είχα τύχη γιατί με ήξερε ο διευθυντής 
και ο προϊστάμενος μηχανικός και μου έδωσαν τον μέγιστο βαθμό που 
μπορούσαν να δώσουν, του κύριου τεχνολόγου μηχανικού. Η διαφορά 
φάνηκε στη σύνταξη. Μετά που συνταξιοδοτήθηκα, το 1995, είπα, άντε 
να πάρω και εγώ την υπηκοότητα. Κατέθεσα τα χαρτιά και πήρα το 2003 
την υπηκοότητα. Ήταν μια περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία.
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 Εθνογραφικό Ινστιτούτο Σερβικής Ακαδημίας 
Επιστημών και Τεχνών

A B S T R A C T
Over the time, the migration flow of Greeks to Serbia was due to a num-
ber of historical and socio-economic factors. Looking back, we will see 
that various well known merchant families have left their special mark on 
Serbia. Over the centuries, in addition to trade relations, bonds of friend-
ship and interaction have developed between the local population and the 
Greek immigrants. At the heart of this research we find the migration of 
Greeks to Serbia in recent decades. The article addresses issues of their 
national and cultural identity, their integration into modern Serbian socie-
ty, the promotion of their national identity in the public sphere, social inter-
actions with each other, what kind of relations they succeded to maintain 
with Greece, etc. 

Εισαγωγή
Διαχρονικά ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του ανθρώπινου είδους είναι 

οι μεταναστεύσεις, για τις οποίες καθοριστικός είναι ο ρόλος διαφόρων παραγό-
ντων (ιστορικών, οικονομικών, πολιτικών κτλ.).1 Το πανανθρώπινο φαινόμενο της 
μετανάστευσης χάραξε έντονα την ελληνική ιστορία από την αρχαιότητα μέχρι 
τις μέρες μας. 

Οι Έλληνες εγκαθίστανται εδώ και αιώνες στην επικράτεια της σημερινής 
Σερβίας είτε μεμονωμένα είτε μέσα σε διαφορετικά μεταναστευτικά κύματα. 

Όπως ορθά παρατηρεί η Γιοβάνκα Τζόρτζεβιτς-Γιοβάνοβιτς, «η μετανάστευ-
ση των Ελλήνων στα Σερβικά εδάφη δεν ήταν τεράστια, αλλά είναι μια παράδο-
ση μεγάλης διάρκειας».2 Από το 2004 οι Έλληνες στη Σερβία αποτελούν μία από 
τις 22 εθνικές μειονότητες της χώρας.3 

1 Αυτό το άρθρο είναι το αποτέλεσμα έρευνας στο πλαίσιο  επιστημονικού  προγράμματος  του 
Εθνογραφικού Ινστιτούτου της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, υποστηριγμένο από το 
Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Σερβίας. 
2 J. Đorđević Jovanović, «Grci u Beogradu», B. Sikimić – Lj. Radenković (επιμ.), Skrivene manjine na 
Balkanu, Beograd 2004: Balkanološki institut, posebna izdanja 82, σ. 157.  
3 Δημοκρατία της Σερβίας, Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Έγγραφο 
εθνικών συμβουλίων εθνικών μειονοτήτων. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://mduls.gov.
rs/registri/registar-nacionalnih-saveta-nacionalnih-manjina/?script=lat (τελευταία πρόσβαση 
15/12/2019).
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Το άρθρο αυτό βασίζεται σε πολυετή επιτόπια έρευνα, στο επίκεντρο της 
οποίας βρίσκεται η ελληνική κοινότητα στη Σερβία, όπως είναι στις μέρες μας. 
Σήμερα, οι Έλληνες στη Σερβία χωρίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες. Από τη μία 
πλευρά είναι οι παλιοί, οι μόνιμοι κάτοικοι και οι Σέρβοι πολίτες ελληνικής κα-
ταγωγής και, από την άλλη, οι πρόσφατοι οικονομικοί μετανάστες. Κατά τη δι-
άρκεια της έρευνας ασχολήθηκα με τα ζητήματα της εθνικής και πολιτισμικής 
ταυτότητας των Ελλήνων της Σερβίας. 

Η μετανάστευση των Ελλήνων στη Σερβία
Εδώ δεν θα ασχοληθούμε λεπτομερώς με την ιστορία της ελληνικής μετα-

νάστευσης προς τη Σερβία, θέμα για το οποίο υπάρχει σχετική επιστημονική βι-
βλιογραφία. Ωστόσο, για την καλύτερη κατανόηση της σημερινής κατάστασης, 
θα αναφέρουμε τα πιο βασικά. Κατά τον 17ο, 18ο και 19ο αι. Έλληνες και Βλάχοι 
έμποροι εγκαταστάθηκαν ανά κύματα στα αστικά κέντρα της Σερβίας.4 Κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου πολλοί Βλάχοι από την Ελλάδα μιλούσαν ελληνικά 
στη δημόσια σφαίρα και δήλωσαν ότι ήταν Έλληνες, για να μην πληρώνουν φό-
ρους στους Οθωμανούς, κάτι που οδήγησε σε κάποια σύγχυση, αφού ήταν συ-
χνά δύσκολο για τους εξωτερικούς παρατηρητές να διακρίνουν την εθνικότητα 
του κάθε μετανάστη.5 Παρόμοια κατάσταση υπάρχει και με τους απογόνους τους 
σήμερα. Στο θέμα αυτό σπουδαίο ρόλο έχουν διαδραματίσει διάφοροι σύλλογοι 
οι οποίοι βοηθούν την «εθνική αναβίωση» (αλλά γι’ αυτό θα μιλήσουμε πιο κάτω 
εκτενέστερα). 

Τον 20ό αιώνα, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρξε ένα μεγάλο κύμα πο-
λιτικών μεταναστών, των οποίων οι απόγονοι εξακολουθούν να ζουν σήμερα στη 
Σερβία. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η μετανάστευση την άνοιξη του 1945 στο 
χωριό Μπούλκες (σημερινή ονομασία Μάγκλιτς) της βόρειας Σερβίας, στη Βοϊ-
βοντίνα, όπου εγκαταστάθηκαν περίπου 4.500 Έλληνες πρόσφυγες του ελληνι-
κού εμφυλίου, μέλη του ΕΛΑΣ (επίτροποι, διοικητές και κατά τόπους επικεφαλής 
του Κομμουνιστικού Κόμματος), καθώς και αριθμός γυναικών και παιδιών.6 Το 
Μπούλκες έγινε εξωτερικό έδαφος της Ελλάδας και μέχρι το 1949 λειτούργησε 
ως ανεξάρτητη ελληνική κοινότητα μέσα στην επικράτεια της Γιουγκοσλαβίας. Η 
κοινότητα αυτή ήταν αυτόνομη και είχε όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά μιας 
ολοκληρωμένης χώρας, με σύνορα, δικούς της νόμους, Εσωτερική Γραμματεία 
(από 9 μέλη), νόμισμα (το Ελληνικό Δηνάριο), εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και 
όργανα εξουσίας και καταστολής. Η ηγεσία του ΚΚΕ ασκούσε την απόλυτη εξου-

4 D. J. Popović, O Cincarima: prilozi pitanju postanka našeg građanskog društva, Beograd 1937: 
Štamparija D. Gregorića, σ. 37.
5 Ό.π., σ. 11· T. Stoianovich, “The Conquering Balkan Orthodox merchant”, Journal of Economic His-
tory 20 (1960), σ. 234-313. 
6 Μ. Ρίστοβιτς, Το πείραμα Μπούλκες. «Η Ελληνική Δημοκρατία» στη Γιουγκοσλαβία 1945-1949, 
Θεσσαλονίκη 2006: Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, σ. 16· D. Ćiraković, «Grci u Vojvodini 
1945-1949. godine», Godišnjak istorijskog arhiva grada Novog Sada 8 (2014), σ. 192-195. 
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σία. Ιδρύθηκαν επαγγελματικά σωματεία (οικοδόμων, ξυλουργών, ραφτάδων 
κτλ.), ενώ υπήρχε η ομάδα των μορφωμένων, η γεωργική ομάδα, νοσοκομείο, 
ορφανοτροφείο, δημοτικό και γυμνάσιο στην ελληνική γλώσσα, βιβλιοπωλείο, 
θέατρο, κινηματογράφος, στρατιωτική Ακαδημία στην οποία εκπαιδεύονταν 
αξιωματικοί για τις ανάγκες των μονάδων του ΔΣΕ που μάχονταν εναντίον της 
αθηναϊκής κυβέρνησης. Το τοπικό τυπογραφείο εξέδιδε την εφημερίδα Φωνή 
του Μπούλκες,  το παιδικό περιοδικό Αετόπουλα, σχολικά βιβλία και εγχειρίδια 
ιδεολογικής καθοδήγησης.7 

Το κράτος της Γιουγκοσλαβίας προμήθευε τις πρώτες ύλες για να λειτουρ-
γήσουν τα εργαστήρια. Δυστυχώς, γινόταν τεράστια κατάχρηση εκ μέρους του 
Συμβουλίου του Μπούλκες, που δεν κατέβαλε ποτέ φόρο στο Γιουγκοσλαβικό 
δημόσιο και προξένησε τεράστια οικονομική ζημιά στη Γιουγκοσλαβία.8 Δεν ήταν 
όμως αυτό η αιτία που η πλειοψηφία των κατοίκων έφυγε από εκεί κατά το τέλος 
του 1949. Μετά τη σύγκρουση Τίτο – Στάλιν, δηλαδή μετά την Κομινφόρμ, οι Έλ-
ληνες ζήτησαν από την κυβέρνηση της Γιουγκοσλαβίας να φύγουν από τη χώρα. 
Τους δόθηκε έτσι η άδεια και μόνον ελάχιστοι έμειναν στη Σερβία.9 

Οι Έλληνες κρατούσαν τα δικά τους μητρώα-βιβλία γέννησης, γάμου και θα-
νάτου. Ήρθαν περισσότερο άντρες με ψευδώνυμα, ενώ οι γυναίκες ήταν πολύ 
λιγότερες· ωστόσο δημιουργήθηκε ένας μικρός αριθμός οικογενειών. Όταν 
εγκατέλειψαν το χωριό, έκαψαν όλα τα μητρώα.10 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Γιουγκοσλαβία από την αρχή του 1948 ώς την 
άνοιξη του 1949 δέχθηκε γύρω στις 20.000 (!) Ελληνόπουλα πρόσφυγες. Τα πε-
ρισσότερα από αυτά βρίσκονταν στη Σερβία και τα φρόντιζε ο Σερβικός Ερυ-
θρός Σταυρός.11 Το ζήτημα των Ελλήνων (πολιτικών) προσφύγων επιλύθηκε ήδη 
το 1952. Όσοι ήθελαν, είχαν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην Ελλάδα, ενώ 
για περαιτέρω παραμονή τους στη Γιουγκοσλαβία ήταν απαραίτητη η παραίτηση 
από την ελληνική ιθαγένεια.12

Αυτοί οι νεο-Γιουγκοσλάβοι είχαν τη δυνατότητα να φέρουν στη Σερβία τα 
μέλη των οικογενειών τους από την Ελλάδα. Από το 1952 μέχρι το 1956 μετα-
νάστευσαν στη Σερβία 198 άτομα, ενώ μόνο σε μία χρονιά, κατά τη διάρκεια του 
1957, άλλα 2650 άτομα! Το κράτος της Γιουγκοσλαβίας έδινε προνόμια και δι-
ευκολύνσεις στους Έλληνες για να χτίσουν σπίτια, να πληρώσουν φόρους ή να 
βρουν δουλειά. Στη Γιουγκοσλαβία υπήρχαν 25.766 Έλληνες πολιτικοί πρόσφυ-

7 Μ. Ρίστοβιτς, Το πείραμα Μπούλκες..., ό.π., σ. 17-37· D. Ćiraković, «Grci u Vojvodini 1945-1949. 
godine», ό.π., σ. 197. 
8 D. Kljakić, General Markos, Zagreb 1979: Globus, σ. 213· Μ. Ρίστοβιτς, Το πείραμα Μπούλκες..., 
ό.π., σ. 93-98· D. Ćiraković, «Grci u Vojvodini 1945-1949. godine», ό.π., σ. 197.  
9 Μ. Ρίστοβιτς, Το πείραμα Μπούλκες..., ό.π., σ. 101-105· D. Ćiraković, «Grci u Vojvodini 1945-1949. 
godine», ό.π., σ. 199-201. 
10 Στοιχεία από τη Vinka Marjanović, γραμματέα της τοπικής κοινότητας του Maglić.
11 J. Popovski, General Markos: zašto me Staljin nije streljao?, Beograd 1982: Bigz, σ. 104· D. 
Ćiraković, «Grci u Vojvodini 1945-1949. godine», ό.π.,  σ. 189.  
12 J. Đorđević Jovanović, «Grci u Beogradu», ό.π., σ. 159. 
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γες. Περίπου 17.000 από αυτούς ήλπιζαν ότι θα επέστρεφαν στην πατρίδα τους, 
όταν θα ερχόταν καλύτερη πολιτική κατάσταση.13 Έτσι γεννήθηκε και τρίτη γενεά 
Ελλήνων στη Σερβία.

Τα νεότερα μεταναστευτικά κύματα 
Από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 

’80 οι Έλληνες άρχισαν να έρχονται κατά μεγαλύτερους αριθμούς στη Γιουγκο-
σλαβία για εκπαιδευτικούς λόγους, δηλαδή για πανεπιστημιακές σπουδές.14 Οι 
Έλληνες φοιτητές όπως κάποτε, έτσι και σήμερα διοργανώνουν τα λεγόμενα 
«ελληνικά πάρτι» στα οποία έρχεται και η σερβική νεολαία. Μερικοί από αυτούς 
δημιουργούσαν δεσμούς με Σέρβες, μόνον όμως ένας μικρός αριθμός αυτών των 
σχέσεων κατέληγε σε γάμο (όπου, στις περισσότερες περιπτώσεις, η Σέρβα πή-
γαινε στην Ελλάδα). 

Ένας από τους λόγους για τον μικρό αριθμό των γάμων αυτών είναι η μεγάλη 
επιρροή των ελληνικών οικογενειών στα παιδιά, όπου ο γάμος με αλλοδαπή/ό 
δεν ήταν αποδεκτός. Κατά τη δεκαετία του ’80 στην Ελλάδα ήταν ακόμη ση-
μαντικό το ζήτημα της προίκας κι έτσι οι γονείς προτιμούσαν τους ομογενείς. 
Αποτελεί πάντως ιδιάζον φαινόμενο το ότι είναι πολύ περισσότεροι οι Έλληνες 
που παντρεύονται Σέρβες, παρά το αντίστροφο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, 
έχω συναντήσει περιπτώσεις όπου Έλληνας ιερέας, ως πνευματικός πατέρας, 
επηρέασε Ελληνίδες φοιτήτριες να μην παντρευτούν Σέρβους.

Κατά τη δεκαετία του ’90 οι πόλεμοι στο έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβί-
ας και η διάλυσή της είχαν ως συνέπεια να μειωθεί η εισροή ξένων φοιτητών. 
Ωστόσο, ακόμη και σε αυτή την περίοδο, στη Σερβία υπήρχαν Έλληνες φοιτη-
τές, όπως και σήμερα.15 Οι Σύνδεσμοι Ελλήνων και Σέρβων φοιτητών έπαιξαν 
επίσης σημαντικό ρόλο στην καλύτερη γνωριμία και την κατανόηση μεταξύ των 
δύο λαών. Από τις έρευνές μου προκύπτει ότι πολλά μέλη των συλλόγων Ελλη-
νο-Σερβικής φιλίας στην Ελλάδα είχαν κάποτε σπουδάσει στη Σερβία. Έτσι δεν 
ξέχασαν τις φιλίες τους από τα φοιτητικά χρόνια και έστελναν ανθρωπιστική βο-
ήθεια στους Σέρβους σε ευάλωτες περιοχές κατά τη διάρκεια της διάλυσης και 
του πολέμου. Το ίδιο έπραξαν βέβαια και πολλοί άλλοι Έλληνες που δεν είχαν 
καμία σχέση με τη Σερβία.

Από την έρευνα της Γιοβάνκα Τζόρτζεβιτς-Γιοβάνοβιτς, μαθαίνουμε ότι στην 
απογραφή του 2002, στο Βελιγράδι ήταν καταχωρημένοι 255 Έλληνες. Σύμφω-
να με τα στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας, το 2003 ζούσαν 
στη Σερβία 597 Έλληνες με προσωρινή κατοικία (450 φοιτητές και 56 επιχειρη-

13 Ό.π., σ. 160.
14 G. Blagojević, «Udruženje srpsko-grčkog prijateljstva „Kantakuzina“ iz Smedereva: program, ide-
je i strategije», Etnološko-antropološke sveske 24 (n.s. 13), Beograd 2014: Etnološko-antropološko 
društvo Srbije, σ. 14. 
15 G. Blagojević, «Etnički stereotipi u Srbiji: Srbi viđeni očima savremenih Grka», Slike kulture nekad 
i sad, Zbornik 24, Beograd 2008: Etnografski institut SANU, σ. 126.
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ματίες). Την ίδια χρονιά, μόνον 95 Ελληνες είχαν την ιδιότητα του μονίμου κατοί-
κου. Πρόκειται για τους απογόνους των παλαιών οικογενειών και μεταναστών 
(=πολιτικών προσφύγων) του 1945-1949, που είχαν αποκτήσει πάλι την ελληνική 
ιθαγένεια.16 

Ο αριθμός των Ελλήνων στη Σερβία στις απογραφές: 1953: 1.279, 1961: 1.178, 
1971: 840, 1981: 757, 1991: 916, 2002: 572, 2011: 725.17 Η μείωση από το 1991 
έως το 2002 έχει να κάνει με τον πόλεμο και τη δύσκολη οικονομική κατάσταση 
στη χώρα. Η αύξηση, πάλι, από το 2002 μέχρι το 2011 είναι εν μέρει αποτέλεσμα 
της λεγόμενης «εθνικής επιστροφής», δηλαδή της τάσης που παρατηρείται σ’ 
ένα τμήμα του πληθυσμού της Σερβίας να δηλώνει μέλος μιας εθνικής μειονότη-
τας από την οποία κατάγονται οι πρόγονοί του.18 

Σήμερα στη Σερβία ζει ένας σχετικά μικρός αριθμός μελών της ελληνικής 
εθνικής μειονότητας. Κατοικούν σε όλη τη Σερβία (Βελιγράδι, Νόβι Σαντ, Σμε-
ντέρεβο, Νις, Σόμπορ, Πάντσεβο, Σουμπότιτσα, Κραγκούγιεβατς, Ποζάρεβατς, 
Μπορ, Μπάτσκι Πέτροβατς, Ζρένιανιν, κτλ.). Σε πολλά από αυτά τα μέρη έχουν 
ιδρύσει συλλόγους που ασχολούνται με την παράδοση και την καλλιέργεια της 
πολιτισμικής και εθνικής τους ταυτότητας.19

Εκτός από εκείνους που αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες, υπάρχουν επί-
σης πολλά άτομα ελληνικής καταγωγής, τα οποία δεν διαθέτουν ισχυρή εθνική 
ταυτότητα ή έχουν πολλαπλές ταυτότητες. Οι Έλληνες δεύτερης, τρίτης κτλ. 
γενιάς οι οποίοι γεννήθηκαν στη Σερβία, έχουν ήδη αφομοιωθεί και γενικά δεν 
μιλούν ελληνικά. Στα παλιά χρόνια οι περισσότερες Ελληνίδες, με σπάνιες εξαι-
ρέσεις, μετά τον γάμο τους με Σέρβους, έπαιρναν το επώνυμο του συζύγου. Έτσι, 
στους μεικτούς γάμους, όπου ο πατέρας είναι Σέρβος, όλα τα μέλη της οικογέ-
νειας έχουν σερβικό επώνυμο και –στη μεγάλη πλειοψηφία τους– θεωρούν τους 
εαυτούς τους Σέρβους ελληνικής καταγωγής.20 

Τον «ακριβή» αριθμό των Ελλήνων στη Σερβία σήμερα είναι δύσκολο να τον 
υπολογίσει κανείς, λόγω του σερβικού νομικού συστήματος, όπου κάθε πολί-
της είναι ελεύθερος να διαλέξει και να δηλώσει την εθνικότητα την οποία θέ-
λει. Αυτό οδήγησε στο να δηλώνουν Έλληνες, όχι μόνον άνθρωποι οι οποίοι δεν 
έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, αλλά και να εμφανίζονται στην απογραφή της 
Σερβίας του 2011 και Ινδιάνοι διαφόρων φυλών της Βόρειας Αμερικής!

Η ελληνική κοινότητα κάνει αισθητή την παρουσία της στη δημόσια ζωή κυρί-
ως μέσω των δραστηριοτήτων των συλλόγων, σε διάφορες εκδηλώσεις, κυρίως 
με αφορμή τις εορτές. Σ’ αυτές τις δραστηριότητες δεν συμμετέχουν εντούτοις 

16 J. Đorđević-Jovanović, «Grci u Beogradu», ό.π., σ. 160-162.
17 V. Đurić, D. Tanasković, D. Vukmirović, P. Lađević, Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 
2011. u Republici Srbiji. Etnokonfesionalni i jezički mozaik Srbije, Beograd 2014: Republički zavod 
za statistiku, σ. 98.
18 A. Krel, Mi smo Nemci. Etnički identitet pripadnika nemačke nacionalne manjine u Vojvodini na 
početku 21. veka, Beograd 2014: Etnografski institut SANU, σ. 157-158. 
19 G. Blagojević, «Udruženje srpsko-grčkog prijateljstva...», ό.π., σ. 15.
20 G. Blagojević, «Etnički stereotipi u Srbiji...», ό.π., σ. 127.
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όλα τα μέλη της πολυεπίπεδης ελληνικής κοινότητας. Εξάλλου, οι συγκεντρώ-
σεις αυτές δεν έχουν την ίδια σημασία στις ζωές των Ελλήνων, π.χ. της πέμπτης 
γενιάς ή των νεοαφιχθέντων μεταναστών. 

Σωματεία και ιδρύματα των Ελλήνων στη Σερβία
Τα μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας στη Σερβία είναι οργανωμένα σε 

πολλές και διάφορες ενώσεις. Ο Σύλλογος Ελλήνων της Σερβίας «Ο Ρήγας Φεραί-
ος» ιδρύθηκε το 1996 ως διάδοχος του πρώτου Συλλόγου Ελλήνων που ιδρύθηκε 
στο Βελιγράδι το 1922.21 Ο σύλλογος αυτός είχε το 2008 περίπου 1.650 μέλη.22 

Οι υπόλοιπες ενώσεις είναι οι εξής: Ο Σύλλογος Ελλήνων και Φίλων της Ελ-
λάδος «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος» στο Νόβι Σαντ (ιδρύθηκε το 2006), ο Σύλλογος 
Απογόνων των Ελλήνων «Ελληνικό φως» („Грчка светлост“) στο Νις (ιδρύθηκε 
το 2001), η Κοινότητα των Ελλήνων της Σερβίας «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος» στο 
Βελιγράδι (ιδρύθηκε το 2010)23 και το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο «Ομόνοια» 
(„Слога“) στη Σουμπότιτσα (ιδρύθηκε το 2011), καθώς και ο Σύλλογος Ελλήνων 
της Βοϊβοντίνας. Επιπλέον, υπάρχουν και σύλλογοι Σερβο-Ελληνικής φιλίας: 
Ο Σύλλογος Σερβο-Ελληνικής Φιλίας στο Βελιγράδι (έτος ιδρύσεως: 1991),24 ο 
Νέος Σύλλογος Σερβο-Ελληνικής φιλίας στο Βελιγράδι (έτος ιδρύσεως: 2001),25 
ο Σύλλογος Σερβο-Ελληνικής φιλίας «Καντακουζηνή» στο Σμεντέρεβο (έτος 
ιδρύσεως: 2007),26 ο Σύλλογος Σερβο-Ελληνικής φιλίας στο Ποζάρεβατς (έτος 
ιδρύσεως: 2011), ο Σύλλογος Σερβο-Ελληνικής φιλίας «Ίριδα» στη Σρέμσκα Μι-
τρόβιτσα (έτος ιδρύσεως: 2014).27

Αυτοί οι σύλλογοι, εκτός από τα μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας, συ-
γκεντρώνουν και όσους άλλους πολίτες (ανεξαρτήτως εθνικότητος) επιθυμούν 
να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες που αποσκοπούν στη διατήρηση της ελλη-
νικής ταυτότητας, της γλώσσας, των εθίμων και του πολιτισμού.28 Πρόκειται για 
τις μη-κυβερνητικές, μη κομματικές, μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις πολιτών. 
Πρέπει βέβαια να τονιστεί ότι δεν είναι όλοι οι απόγονοι των Ελλήνων στη Σερ-
βία μέλη των οργανώσεων αυτών.

Το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας (ΕΣΕΕΜ) ιδρύ-
θηκε το 2004 στο Βελιγράδι, με πρωτοβουλία του Συλλόγου των Ελλήνων της 

21 J.  Đorđević-Jovanović, «Grci u Beogradu»,  ό.π., σ. 160-162.
22 G. Blagojević, «Etnički stereotipi u Srbiji...», ό.π., σ. 127.
23 http://www.ellines.rs/ (τελευταία πρόσβαση 8/12/2019).
24 G. Blagojević, “Greek and Serbian people through the functioning of Greek-Serbian Friendship 
societies from the 1990s”, Σίρις, Περιοδική Έκδοση του Σύνδεσμου Φιλόλογων Νόμου Σερρών, τ. 7 
(2003-2007), 2007, σ. 74-75.
25 http://www.diogenis-valavanidis.org.rs/drustvo.html (τελευταία πρόσβαση 21/12/2019).
26 http://www.sagapo.rs/ (τελευταία πρόσβαση 22/12/2019).
27 G. Blagojević, «Udruženje srpsko-grčkog prijateljstva...», ό.π., σ. 15-16.
28 Ό.π., σ. 16. 
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Σερβίας «Ο Ρήγας Φεραίος» και του τότε προέδρου του κ. Γιάννη Σάββα.29 Το 
ΕΣΕΕΜ αποτελείται από 15 μέλη, από τις πόλεις Νόβι Σάντ, Ζέμουν, Βελιγράδι, 
Σμεντέρεβο, Ποζάρεβατς, Γιαγκόντινα και Νις. Η επίσημη έδρα του στη Σερβία 
βρίσκεται στο Νόβι Σαντ.30  

Σύμφωνα με τον Πέτρο Ροδίφτση-Νατζ, πρόεδρο του ΕΣΕΕΜ και του Συλλό-
γου Σερβο-Ελληνικής φιλίας «Καντακουζηνή», η ελληνική κοινότητα στη Σερβία 
αντιμετωπίζει σήμερα τρία βασικά προβλήματα. Το πρώτο είναι η μεγάλη γεω-
γραφική διασπορά. Το δεύτερο, το γεγονός ότι τα μέλη της δεν γνωρίζουν την ελ-
ληνική γλώσσα, και το τρίτο ότι δεν είναι ενημερωμένα σχετικά με τα δικαιώματα 
που τους παρέχει το σερβικό κράτος, προκειμένου να διατηρήσουν τα ήθη και τα 
έθιμά τους, τον πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα.31 

Το Πολιτικό Κόμμα των Ελλήνων της Σερβίας 
Προκειμένου να έχουν καλύτερη παρουσία στη σερβική κοινωνία και να 

αγωνιστούν καλύτερα για τα δικαιώματά τους, τα μέλη της ελληνικής εθνικής 
μειονότητας ίδρυσαν το 2015 το Πολιτικό Κόμμα των Ελλήνων της Σερβίας, που 
σήμερα αριθμεί γύρω στα 15.000 μέλη.32 Στη Σερβία κάθε εθνική μειονότητα 
έχει ξεχωριστό κατάλογο ψηφοφορίας. Έτσι και τα μέλη της ελληνικής εθνικής 
μειονότητας είναι καταγεγραμμένα σε τέτοιο ειδικό κατάλογο. Αυτό ωστόσο 
προκαλεί δυσπιστία στους απογόνους των πολιτικών προσφύγων, οι οποίοι ξέ-
ρουν εκ πείρας ότι η εγγραφή σε ειδικούς καταλόγους μπορεί να οδηγήσει σε μια 
σειρά από σοβαρές δυσκολίες / ή δυσάρεστες καταστάσεις. Πολλοί Σέρβοι είναι 
μέλη αυτού του κόμματος και το ψηφίζουν λόγω της αγάπης τους για την Ελλάδα, 
αλλά και διότι πιστεύουν στην ελληνοσερβική φιλία.

Πρόσφατοι οικονομικοί μετανάστες
Ένα μέρος των Ελλήνων που σήμερα ζουν στη Σερβία, μετανάστευσαν λόγω 

γάμου με Σέρβο ή Σέρβα.33 Ωστόσο, ο αριθμός των οικονομικών μεταναστών εί-
ναι πολύ υψηλότερος από τους «μετανάστες της καρδιάς». 

Τη δεκαετία του ’90 ήρθε στη Σερβία ένας μεγάλος αριθμός ελληνικών εται-
ρειών. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας ιδρύθηκε το 2003 και 
έχει 20 ιδρυτικά μέλη. Σήμερα, έχει 80 εταιρείες εγγεγραμμένες στον Οργανι-
σμό Επιχειρηματικών Μητρώων Σερβίας ή Ελλάδας. Οι ελληνικές εταιρείες στη 
Σερβία ασκούν τις δραστηριότητές τους σε διάφορους τομείς: τράπεζες, τρόφι-
μα και ποτά, τηλεπικοινωνίες, λιανικό εμπόριο, τουρισμός, κατασκευές, βαριά 

29 G. Blagojević, «Etnički stereotipi u Srbiji...», ό.π., σ. 127.
30 G. Blagojević, «Udruženje srpsko-grčkog prijateljstva...», ό.π., σ. 16. 
31 Ό.π., σ. 16. 
32 Οι πληροφορίες προέρχονται από συνέντευξη που μου παραχώρησε ο πρόεδρος του εν λόγω 
κόμματος, Βασίλειος Προβελέγγιος, το φθινόπωρο του 2019 στο Βελιγράδι.
33 G. Blagojević, «Etnički stereotipi u Srbiji...», ό.π., σ. 126. 
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βιομηχανία, διάφορες υπηρεσίες κτλ.34 Στον δημόσιο χώρο είναι ιδιαίτερα ανα-
γνωρίσιμα σαν ελληνικά τα σουβλατζίδικα και κάποια εστιατόρια με χαρακτη-
ριστικό διάκοσμο και ονομασίες (π.χ. Solunac= Θεσσαλονικιός, Kod Grka= Στου 
Έλληνα κτλ.). 

Ωστόσο από την αρχή της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, και ειδικά από 
το 2011, έχει έρθει ένας μεγαλύτερος αριθμός νέου τύπου οικονομικών μετανα-
στών. Αντίθετα με τους συμπατριώτες τους που την προηγούμενη περίοδο άφη-
σαν κάτι καλό για κάτι καλύτερο, πολλοί από αυτούς έχουν χάσει τα πάντα στη 
χώρα προέλευσής τους. Έπρεπε να την εγκαταλείψουν λόγω χρεών, απλήρωτης 
εφορίας κτλ. Αυτοί οι μετανάστες δεν ιδρύουν συλλόγους, αλλά ο καθένας τους 
προσπαθεί να βρει τη δική του διέξοδο.

Μερικοί από τους νεότερους μετανάστες οι οποίοι βρίσκονται σε καλύτερη 
οικονομική κατάσταση ταξιδεύουν πολύ συχνά (ακόμη και κάθε Σαββατοκύρια-
κο) για να επισκεφτούν τις οικογένειές τους που έμειναν στην Ελλάδα (στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις στη Μακεδονία, η οποία είναι πιο κοντά). Αυτοί ζουν σε 
συνεχή κίνηση και είναι σαν να μην έχουν πάρει την απόφαση ότι έχουν μετανα-
στεύσει. Εκτός από το πρόβλημα των εξόδων του ταξιδιού, αυτός ο τρόπος ζωής 
είναι, φυσικά, αρκετά εξαντλητικός.

Τι τους λείπει από τη ζωή στην Ελλάδα; 
Η κουζίνα είναι ένα σημαντικό στοιχείο πολιτισμικής ταυτότητας. Αυτό απο-

δεικνύεται από το γεγονός ότι, παρά τη σχετική ομοιότητα της ελληνικής και 
σερβικής κουζίνας, στους νεότερους Έλληνες μετανάστες λείπουν, από τη ζωή 
τους στην Ελλάδα σχετικά με την διατροφή, κυρίως τα μικρά πράγματα, π.χ. τα 
μπαχαρικά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα (αν και είναι παρόμοια, αλλά, όπως το 
λένε, η ουσία κρύβεται στις μικροδιαφορές). Δεν είναι πολύ ανοιχτοί σε καινούρ-
γιες γευστικές εμπειρίες και συνέχεια κάνουν συγκρίσεις. Ψωνίζουν στο ελλη-
νικό σούπερ-μάρκετ «Σούπερ Βέρο» (τη σερβική παραλλαγή του Βερόπουλου), 
όπου βρίσκουν περισσότερα προϊόντα από την πατρίδα τους. 

Από την άλλη, μια θετική διαφορά, για παράδειγμα, για τους Αθηναίους, εί-
ναι η καλύτερη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς στο Βελιγράδι (με τα 
οποία οι Βελιγραδιώτες εντούτοις εξαγριώνονται!), όπως και ο σεβασμός προς 
τους πεζούς: «Αυτό που μου έκανε εντύπωση απ’ το Βελιγράδι είναι η τήρηση 
των κανόνων του Κ.Ο.Κ., υπάρχει αυτό που παλιά είχαμε ακούσει να λένε στην 
Αθήνα: διάβαση πεζών!».

Οι εθνικές γιορτές 
Οι επέτειοι των ελληνικών εθνικών εορτών φέρνουν μαζί τα μέλη της ομά-

δας των παλιών και των καινούργιων Ελλήνων μεταναστών, συνδέοντάς τους με 
τους φιλέλληνες Σέρβους. 

34 http://www.hba.rs/about (τελευταία πρόσβαση 15/12/2019).
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Οι Έλληνες της Σερβίας γιορτάζουν τις εθνικές τους γιορτές, 25η Μαρτίου 
και 28η Οκτωβρίου. Για να τιμηθούν οι εορτές αυτές, διοργανώνονται εκθέσεις, 
παραστάσεις, καθώς και συναυλίες θρησκευτικής και παραδοσιακής μουσικής. 
Επιπλέον πανηγυρικά εορτάζεται και η 26η Ιουνίου (Ημέρα Ρήγα Φεραίου), η 25η 
Σεπτεμβρίου (μνημόσυνο των Ελλήνων στρατιωτών που είναι ενταφιασμένοι στο 
στρατιωτικό νεκροταφείο του Πίροτ), η 26η Οκτωβρίου (αγίου Δημητρίου του Μυ-
ροβλύτου) και η 25η Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα με το Νέο Ημερολόγιο). 

Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις είναι παρών ο Έλληνας ιερέας π. Παναγιώτης 
Καρατάσιος, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ζει στο Βελιγράδι και 
είναι παντρεμένος με Σέρβα. 

Με την ευλογία της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο π. Παναγιώτης λει-
τουργεί στην ελληνική γλώσσα για την ελληνική κοινότητα του Βελιγραδίου κάθε 
Κυριακή και στις μεγάλες γιορτές. Οι ακολουθίες στα ελληνικά ξεκίνησαν στη 
Θεολογική σχολή το 1994, και από το 2015 τελούνται στην εκκλησία του Αγίου 
Αρχαγγέλου Γαβριήλ στο Ζέμουν. 

Αξίζει επίσης να σημειώσουμε και την ύπαρξη της σερβικής χορωδίας βυζα-
ντινής μουσικής, «Ο Μωυσής Πετρόβιτς», που ιδρύθηκε στο Βελιγράδι το 1997. 
Όλα της τα μέλη είναι Σέρβοι και Σέρβες από τους οποίους οι περισσότεροι δεν 
ξέρουν ελληνικά, αυτό όμως δεν τους εμποδίζει να συμμετέχουν ενεργά στις 
εκδηλώσεις της ελληνικής κοινότητας ψάλλοντας εκκλησιαστικούς ύμνους και 
τραγουδώντας παραδοσιακά τραγούδια στα ελληνικά. Στα πλαίσιά της εντάσ-
σεται και ένα μουσικό σχήμα με παραδοσιακά όργανα, το οποίο στολίζει με την 
παρουσία του επί πολλά έτη τις ελληνικές εθνικές γιορτές στο Βελιγράδι. 

Κάποιοι δήμοι σε ολόκληρη τη Σερβία διοργανώνουν Ημέρες Ελληνικού 
Πολιτισμού. Παραδείγματος χάριν, ο δήμος Σάβσκι Βένατς στο Βελιγράδι διορ-
γάνωσε επανειλημμένως Ημέρες Πολιτισμού των Ελλήνων της Σερβίας (2009, 
2010, 2012, 2017). Η εκδήλωση του 2017 πραγματοποιήθηκε στο Σπίτι του βα-
σιλέως Πέτρου στο Senjak και συμμετείχαν οι σύλλογοι Ελληνο-Σερβικής φιλίας 
«Καντακουζηνή» από το Σμεντέρεβο και «Ήριδα» από τη Σρέμσκα Μιτρόβιτσα. 

Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας 
Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Σερβία έχει μακρά παράδοση. Το 

1875 ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου η έδρα κλασικών γλωσσών και 
λογοτεχνίας, ενώ αυτή των νεοελληνικών σπουδών, το 1995.35 Εκτός από τον 
ακαδημαϊκό χώρο, τα ελληνικά διδάσκονται και σε πολλά σχολεία ξένων γλωσ-
σών. Η διδασκαλία τους σε συμβολική τιμή, ή και δωρεάν, πραγματοποιείται 
στους περισσότερους συλλόγους Σερβο-Ελληνικής φιλίας. Χαρακτηριστικό εί-
ναι ότι, εκτός από άτομα ελληνικής καταγωγής, τα μαθήματα αυτά τα παρακο-
λουθούν και πολλοί Σέρβοι που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα. 

35 http://www.neohelenistika.com/ (τελευταία πρόσβαση 28/12/2019).
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Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας ξε-
κίνησε την λειτουργία του στο Βελιγράδι το 2008.36 ΄Ηδη από το 2009 μια από 
τις κύριες δραστηριότητές του είναι η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους 
ξένους, δηλαδή τους Σέρβους, η οποία χρεώνεται. Υπάρχουν όμως δωρεάν μα-
θήματα ελληνικών για παιδιά.37 Τα παρακολουθούν πολλά παιδιά από μεικτούς 
γάμους όπου η μητέρα είναι Σέρβα και ο πατέρας, Έλληνας. Μερικές φορές ο 
πατέρας δεν ζει με την οικογένειά του στο Βελιγράδι, αλλά στην Ελλάδα. Εάν 
ζουν μαζί, οι γονείς επικοινωνούν μεταξύ τους στα αγγλικά, με αποτέλεσμα τα 
παιδιά να έρχονται στα μαθήματα χωρίς έστω και την ελάχιστη γνώση της ελ-
ληνικής γλώσσας. Η διδασκαλία γίνεται σε ομάδες: προνήπια, νήπια και σχολι-
κή ηλικία μέχρι 12 ετών. Υπάρχει όμως και το Σερβικό τμήμα, όπου τα παιδιά 
προέρχονται από καθαρά σερβικές οικογένειες. Δυστυχώς, στο σχολείο μέχρι 
πρόσφατα δεν κρατούσαν κανένα αρχείο σχετικά με τον αριθμό των παιδιών ανά 
έτος. Από τις χρονιές για τις οποίες διαθέτουμε στοιχεία, προκύπτει αύξηση των 
μαθητών κάθε χρόνο: 2016/17: 63, 2017/18:  68, 2018/19: 74, 2019/20: 85, από 
τους οποίους 32 ανήκουν στο Σερβικό τμήμα. 

Το 2018 στο Ίδρυμα ιδρύθηκε χορωδία με την ονομασία «Helenofonija» (= 
Ελληνοφωνία): τα μέλη της είναι Σέρβοι, αλλά τραγουδούν στα ελληνικά. 

Συμπεράσματα
Από όλα όσα αναφέραμε προηγουμένως, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι 

Έλληνες στη Σερβία αποτελούν σήμερα μια πολυεπίπεδη κοινότητα. Όσον αφο-
ρά τον πληθυσμό τους τα τελευταία 25 χρόνια, παρατηρούμε δύο παράλληλες 
διαδικασίες. Όπως είδαμε, στην πρώτη ομάδα ανήκουν τα μέλη της ελληνικής 
εθνικής μειονότητας της δεύτερης, τρίτης… και ακόμη παλαιότερης γενιάς. Οι 
περισσότεροι από αυτούς δεν μιλάνε ελληνικά ή έχουν αρχίσει να τα μαθαίνουν 
σε μεγάλη ηλικία. Γι’ αυτούς κατά τη δεκαετία του ’90 ξεκίνησε η διαδικασία ανα-
βίωσης της εθνικής τους ταυτότητας. Την ίδια περίοδο έρχεται μία καινούργια 
ομάδα Ελλήνων οικονομικών μεταναστών, που έχουν τα ελληνικά ως μητρική 
γλώσσα και εκ των οποίων οι περισσότεροι δεν μιλούν τα σερβικά. Αυτοί αντιμε-
τωπίζουν τα διάφορα γνωστά προβλήματα των μεταναστών της πρώτης γενιάς. 
Κάποιοι, οι οικονομικά εύποροι επιχειρηματίες, συνδέονται και επικοινωνούν σε 
επιχειρηματικό επίπεδο.

Οι ευρισκόμενοι σε οικονομικά δύσκολη θέση οικονομικοί μετανάστες των 
τελευταίων χρόνων προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα βασικά προβλήματα 
επιβίωσης ατομικά και να βρουν το δρόμο τους. Αυτοί δεν έχουν συλλόγους για 
την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού. Μερικοί είναι παντρεμένοι με Σέρβες 

36 http://hfc-worldwide.org/belgrade/%D0%B3%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1
%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/ (τελευταία πρόσβαση 27/12/2019).
37  Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στους δασκάλους του ελληνικού σχολείου 
Βελιγραδίου για τις πολύτιμες πληροφορίες που μου έδωσαν.
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και προσπαθούν να μάθουν τα παιδιά τους ελληνικά.  
Στον δημόσιο χώρο οι σύλλογοι των Ελλήνων της Σερβίας και οι σύλλογοι 

Σερβο-Ελληνικής φιλίας φυλάσσουν και προωθούν τον ελληνικό πολιτισμό. Σ’ 
αυτούς συνυπάρχουν μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας και πολίτες σερ-
βικής εθνικότητας με αγάπη για τον ελληνικό πολιτισμό, τον οποίο προωθούν, 
παρά την έλλειψη γνώσης της ελληνικής, κυρίως μέσω της μουσικής, του τρα-
γουδιού και του χορού. Οι χοροί είναι εντούτοις σε επίπεδο φολκλορισμού. 

Η παλαιότερη ομάδα της ελληνικής κοινότητας είναι παρούσα στη δημόσια 
ζωή και στις δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ελληνικής Εθνικής Μειονότη-
τας. Ιδιαίτερη δυναμική εμφανίζει το νεοσυσταθέν Πολιτικό Κόμμα των Ελλήνων 
της Σερβίας, το οποίο έχει μεγάλο αριθμό οπαδών μεταξύ των Σέρβων. Η θερμή 
υποδοχή των Ελλήνων στη Σερβία βοηθάει στην προώθηση του ελληνικού πολι-
τισμού, ειδικά της τέχνης και της γλώσσας. 
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Όψεις της ελληνογιουγκοσλαβικής συνεργασίας 
κατά τις πρώτες δεκαετίες του Ψυχρού Πολέμου: 
Η περίπτωση της συμφωνίας της διασυνοριακής 

επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών (1959)

Μιχάλης Παλάγκας
Ιστορικός, Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου  

στην Ιστορία Χωρών Χερσονήσου του Αίμου 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

A B S T R A C T
The aim of this paper is to demonstrate the role that the Macedonian ques-
tion played in the course of Greek-Yugoslav relations during the Cold War. 
The 1950’s were described as the “golden era of Greek-Yugoslav Coopera-
tion”. Troubles in Cyprus after 1955 contributed to the cooling of Greek-NA-
TO relations and led the Karamanlis government to conduct a more inde-
pendent foreign policy. In this context, the country’s relations with Yugo-
slavia, which at the time pursued an equal distance policy between the two 
coalitions with a view to play a leading role in the Non-Aligned Movement 
camp, were further strengthened. The culmination of this cooperation was 
the signing of 10 trades, economic and technical agreements in June 1959. 
Of particularly great interest was the cross-border communication agree-
ment, which provided for free movement of citizens with special permits 
within a zone of ten kilometers on each side of the border, including Florina 
and Monastiri (Bitola). In Greece, however, the agreement provoked reac-
tions from local bodies in Western Macedonia. Significant political figures, 
such as Sophocles Venizelos, were also opposed to the agreement.

After 1960 the value of the Greek-Yugoslav axis was undermined by the 
settlement of the Cypriote issue, the warming of Soviet-Yugoslav relations, 
and the general enhancement of Yugoslavia’s geopolitical role. The change 
in Yugoslav foreign policy, as well as Belgrade’s attitude of promoting mi-
nority issues more dynamically, forced Athens to proceed with the unilat-
eral suspension of the border communication agreement in March 1962. 
The reappearance of the Cypriote issue in 1963-65 set Greece in search 
of new Balkan openings. The result was the signing of new agreements 
with Belgrade in the autumn of 1964 and the reactivation of the border 
agreement, which was to be finally denounced by the colonels’ dictator-
ship in 1967. 

Η δεκαετία του 1950 έχει χαρακτηριστεί ως «η χρυσή εποχή των ελληνο- 
γιουγκοσλαβικών σχέσεων››. Οι ταραχές που σημειώθηκαν σε Κωνσταντινού-
πολη και Σμύρνη εναντίον του ελληνικού στοιχείου στις 06/09/55 προκάλεσαν 
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ρήξη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και πάγωμα της βαλκανικής συνεργασίας.1 
Το Βαλκανικό Σύμφωνο, που υπεγράφη μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Γιουγκο-
σλαβίας δυο χρόνια νωρίτερα, τέθηκε «εν υπνώσει›› και αντικαταστάθηκε με 
έναν ελληνογιουγκοσλαβικό άξονα, του οποίου οι βάσεις τέθηκαν κατά την επί-
σκεψη του έλληνα πρωθυπουργού, Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο Βελιγράδι το 
Δεκέμβριο του 1956.2 Ο άξονας ήταν ζωτικής σημασίας και για τις δύο πλευρές. 
Η μεν Αθήνα υπολόγιζε στη συνεργασία με το Βελιγράδι, η οποία θα λειτουργού-
σε ως αντίρροπη δύναμη στις επεκτατικές βλέψεις της Σόφιας και των Τιράνων, 
αλλά και στις τουρκικές πιέσεις σχετικά με την Κύπρο. Η δε Γιουγκοσλαβία εξα-
σφάλιζε μια εναλλακτική λύση σε περίπτωση που οι σχέσεις της με τη Σοβιετική 
Ένωση οξύνονταν ξανά.3

Αθήνα και Βελιγράδι εξέφραζαν ταυτόσημες θέσεις σε ζητήματα «υψηλής 
πολιτικής››, όπως αυτό της Κύπρου, του Σουέζ4 και της σοβιετικής εισβολής το 

1 Η αποτυχία της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κυπριακό και η έναρξη του ενόπλου αγώνα από την 
ΕΟΚΑ στο νησί έπεισαν τους Άγγλους ότι η παρέμβαση της Τουρκίας θα αποδυνάμωνε τις ελληνι-
κές θέσεις. Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις του Λονδίνου έληξαν πολύ γρήγορα (29/08–07/09/59), 
κυρίως λόγω των Σεπτεμβριανών. Αφορμή ήταν η έκρηξη βόμβας στο τουρκικό προξενείο της Θεσ-
σαλονίκης. Βλ. Λ. Ιεροδιακόνου, «Το Κυπριακό από τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο ως την ανεξαρτησία», 
στον τόμο Γ. Τενεκίδης – Γ. Κρανιδιώτης (επιμ.), Κύπρος – Ιστορία, προβλήματα και αγώνες του 
λαού της, Αθήνα 32000: Βιβλιοπωλείο της Εστίας, σ. 169-189.
2 Η δυτική επιμονή, ο σοβιετικός κίνδυνος και η προσπάθεια να ενισχυθεί η γιουγκοσλαβική θέση 
στο ζήτημα της Τεργέστης έναντι της Ιταλίας οδήγησαν στη σύναψη του Συμφώνου της Άγκυρας 
μεταξύ Ελλάδας, Γιουγκοσλαβίας και Τουρκίας στις 28/02/53. Το Σύμφωνο προέβλεπε πολιτική 
συνεργασία μέσω ετησίας συνόδου των τριών υπουργών Εξωτερικών. Στρατιωτικής φύσεως συνερ-
γασία δεν υπεγράφη, καθώς οι Γιουγκοσλάβοι πίστευαν ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στη δημιουργία 
αρνητικών εντυπώσεων στη Μόσχα. Ένα μήνα αργότερα ο θάνατος του Stalin και η άνοδος του 
φιλελεύθερου Nikita Khrushchev στην ηγεσία του ΚΚΣΕ (Κομμουνιστικό κόμμα Σοβιετικής Ένωσης) 
διαμόρφωνε νέα δεδομένα στις διεθνείς σχέσεις. Ο φόβος πρόσδεσης της Γιουγκοσλαβίας στο 
ΝΑΤΟ ενίσχυσε τις σοβιετικές προσπάθειες ώστε να επανέλθει ο Tito στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο. 
Μπροστά σε αυτό τον κίνδυνο οι Δυτικοί άρχιζαν να πιέζουν τον Tito για στρατιωτική συνεργασία. 
Έτσι, οι συνομιλίες επιταχύνθηκαν και στις 09/08/54 υπεγράφη μεταξύ των τριών χωρών το στρα-
τιωτικό σύμφωνο του Bled. Βλ. Ι. Στεφανίδης, «Η προσέγγιση με τη Γιουγκοσλαβία», στο συλλογικό 
έργο Ιστορία του ελληνικού έθνους, τ. ΙΣΤ΄, Αθήνα 2000: Εκδοτική Αθηνών, σ. 158-165.
3 Arhiv Josipa Broza Tita – Kancelarija Pretdesdnika Republike (στο εξής θα αναφέρονται ως AJBT-
KPR). Materijali za razgovore prilikom posete Grckoj premijera Karamanlisa. Beograd, 26 Novembra 
1956 (Έκθεση του υπουργείου εξωτερικών της Γιουγκοσλαβίας για την Ελλάδα) στο παράρτημα 
του Σπ. Σφέτα, Στην σκιά του Μακεδονικού. Η κρίση Αθήνας – Βελιγραδίου στην δεκαετία του 1960, 
Θεσσαλονίκη 2007: Εκδόσεις Επίκεντρο, σ. 151-183· Κ. Σβολόπουλος (σύνταξη κειμένων), Κωνστα-
ντίνος Καραμανλής, Αρχείο – Γεγονότα και κείμενα, τ. 2ος, Αθήνα 2005: Έκδοση του ιδρύματος Κα-
ραμανλή, σ. 217-238.
4 Όταν το 1956 ο Gamal Abdel Nasser, Προέδρος της Αιγύπτου, δέχτηκε σοβιετικό οπλισμό, οι 
Αμερικάνοι απέσυραν τη βοήθεια προς την χώρα με αποτέλεσμα τον Αύγουστο η Αίγυπτος να εθνι-
κοποιήσει τη διώρυγα. Με αγγλική παρακίνηση το Ισραήλ εισέβαλε στην Αίγυπτο, ενώ ακολούθησε 
αγγλογαλλική στρατιωτική επέμβαση. Οι σοβιετικές παρεμβάσεις είχαν ως αποτέλεσμα την από-
συρση των βρετανικών στρατευμάτων. Βλ. Ε. Hatzivasiliou, “The Suez Crisis, Cyprus and foreign 
Policy, 1956. A. view from the British archives”, Balkan Studies 30:1 (1989)· Γ. Σακκάς, Η Ελλάδα, το 
Κυπριακό και ο αραβικός κόσμος, 1947-1974: Διπλωματία και στρατηγική στη Μεσόγειο την εποχή 
του Ψυχρού Πολέμου, Αθήνα 2012: Πατάκης, σ. 56-63.
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1956 στην Ουγγαρία.5

Δύο ήταν τα ζητήματα που μονοπωλούσαν τις διμερείς σχέσεις:
1) Οι εθνικοποιημένες περιουσίες Ελλήνων στη Γιουγκοσλαβία και αυτές στη 

Δυτική Μακεδονία, των εγκατεστημένων στη Γιουγκοσλαβία, προσφύγων του 
ελληνικού Εμφυλίου. 

2) Η υπογραφή μεθοριακής συμφωνίας, δηλαδή ελεύθερης διασυνοριακής με      
τακίνησης πολιτών εντός μίας προκαθορισμένης ζώνης.

Μέχρι το 1953 η Ελλάδα αντιμετώπιζε αρνητικά οποιαδήποτε συζήτηση περί 
μεθοριακής συνεργασίας. Η διστακτικότητα οφειλόταν στο Μακεδονικό και στο 
αντισλαβικό σύνδρομο που είχε δημιουργήσει στην ελληνική κοινή γνώμη ο Εμ-
φύλιος Πόλεμος. Μετά το θάνατο του Stalin, ωστόσο, η απουσία νύξεων περί 
ύπαρξης μακεδονικής μειονότητας στη Β. Ελλάδα από τους γιουγκοσλάβους 
αξιωματούχους έκανε την Αθήνα να αρχίζει να αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχό-
μενο υπογραφής μιας τέτοιας συμφωνίας. Σφοδρή ήταν, ωστόσο, η αντίδραση 
των σωμάτων ασφαλείας και της ΚΥΠ, οι οποίοι τόνιζαν τον κίνδυνο ασφάλειας 
της χώρας σε περίπτωση υπογραφής μιας τέτοιου είδους συμφωνίας. Αυτό το 
γεγονός, σε συνδυασμό με την ευαισθησία της ελληνικής κοινής γνώμης για το 
θέμα, κατέστησε την Κυβέρνηση περισσότερο επιφυλακτική δηλώνοντας πως 
θα επανεξετάσει την αρχική της συγκατάθεση. Έτσι, ο έλληνας υπουργός Εξω-
τερικών, Ευαγγέλος Αβέρωφ, προσπάθησε να τηρήσει μια παρελκυστική πολιτι-
κή στο θέμα, συνδέοντάς το με την απόφαση του Βελιγραδίου να εγκαταστήσει 
στα ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα πολιτικούς πρόσφυγες από την Ελλάδα. Η 
τελευταία εξομάλυνση των σοβιετογιουγκοσλαβικών σχέσεων επηρέασε το ζή-
τημα της οριστικής εγκατάστασης των Σλαβομακεδόνων προσφύγων που είχαν 
καταφύγει σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης μετά τη λήξη του ελληνικού εμ-
φυλίου.6 Μέτα το 1955 το Βελιγράδι δέχτηκε να τους εγκαταστήσει στην Λαϊκή 
Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΛΔΜ), τοποθετώντας πολλούς από αυτούς σε κρα-
τικές θέσεις. Το γεγονός ότι αυτή η ομάδα προπαγάνδιζε υπέρ μιας Ενιαίας Μα-
κεδονίας ανησυχούσε τους Έλληνες για την επιρροή που αυτοί ασκούσαν στην 
κυβέρνηση της ΛΔΜ, η οποία αποκτούσε με αυτό τον τρόπο ένα νέο διαπραγ-
ματευτικό όπλο έναντι της Ελλάδας. Γνωρίζοντας την απροθυμία της Αθήνας να 
τους δεχτεί στο έδαφός της, η Γιουγκοσλαβία συχνά έθετε επί τάπητος το ζήτη-
μα της επιστροφής αυτών στην ελληνική Μακεδονία. Αυτό που ζητούσε η Αθήνα 
από το Βελιγράδι ήταν να εκμαιεύσει δήλωση μη εδαφικών διεκδικήσεων ενα-

5 Όταν ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Imre Nagy, υπό την πίεση των εργατικών συμβουλίων, 
ζήτησε έξοδο της χώρας από το σύμφωνο της Βαρσοβίας, προκάλεσε τη σοβιετική επέμβαση στην 
Βουδαπέστη και τη σύλληψη του Πρωθυπουργού, που είχε ζητήσει άσυλο στη γιουγκοσλαβική 
πρεσβεία. Σε λόγο του ο Tito καυτηρίασε τη σοβιετική πολιτική (11/11/56) και η Μόσχα απάντησε 
στους ίδιους υψηλούς τόνους (23/11/56). Για τη γιουγκοσλαβική παρέμβαση στα Ουγγρικά, βλ. J. 
Granville, “Josip Broz Tito’s role in the 1956 Nagy Affair”, The Slavonic and East European Review 
76:4 (1998), σ. 673-702.
6 Κ. Κατσάνος, Το ανύπαρκτο ζήτημα. Οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις και το Μακεδονικό. (1950-
1967). Αθήνα 2008: Επίκεντρο, σ. 104-110.
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ντίον της Ελλάδας. Οι Έλληνες εκτιμούσαν πως μεταξύ Σκοπίων και Βελιγραδίου 
δεν υπήρχε κοινή γραμμή στην εξωτερική πολιτική της χώρας.7

Το 1957, κατά την επίσκεψη του Αντιπροέδρου της γιουγκοσλαβικής Κυβέρ-
νησης Edvard Kardelj στην Αθήνα, ο Καραμανλής χαρακτήρισε ως εμπόδιο για 
την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το θέμα της διασυνοριακής επικοινωνίας 
την εγκατάσταση στη Γιουγκοσλαβία 25.000 ελλήνων πολιτικών εξορίστων. Πα-
ράλληλα, ζήτησε να γίνουν υποδείξεις στα Σκόπια, τα οποία τοποθετούσαν σε 
καίρια αξιώματα πρόσφυγες από την Ελλάδα. Ο Kardelj, φέρνοντας το παρά-
δειγμα της αντίστοιχης ιταλογιουγκοσλαβικής συμφωνίας, αφού υπογράμμισε τα 
πλεονεκτήματα μιας τέτοιας συμφωνίας για την τοπική κοινωνία, χαρακτήρισε 
υπερβολικό τον αριθμό των 25.000 προσφύγων, υποστηρίζοντας πως αυτοί δεν 
ξεπερνούσαν τους 3.000. Η εγκατάστασή τους στα ελληνογιουγκοσλαβικά σύ-
νορα δεν έπρεπε να εκληφθεί ως μέτρο πίεσης εναντίον της Ελλάδος. Σύμφωνα 
με το γιουγκοσλάβο πολιτικό, η κίνηση αυτή υπαγορευόταν από ανθρωπιστικά 
κίνητρα. Οι γιουγκοσλαβικές διαβεβαιώσεις περί μη εδαφικών αξιώσεων έναντι 
της Ελλάδας έπεισαν την Αθήνα να δώσει το πράσινο φως για τη σύσταση μιας 
«μικτής επιτροπής οικονομικών, μορφωτικών και τεχνικών ζητημάτων››, η οποία 
θα επέλυε τα εκκρεμμή διμερή ζητήματα.8

Μετά από πολλές καθυστερήσεις οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν το Φεβρου-
άριο του ΄58. Απώτερος στόχος των Γιουγκοσλάβων ήταν η δημιουργία ελεύθε-
ρης εμπορικής ζώνης μεταξύ Θεσσαλονίκης – Σκοπίων. Αντιθέτως, τους Έλληνες 
τους ενδιέφερε μια συμφωνία στο θέμα των περιουσιών, ώστε να αποκλείσουν το 
ενδεχόμενο έλληνες πρόσφυγες να επαναπατριστούν στο μέλλον, διεκδικώντας 
τις περιουσίες αυτές. Το βασικότερο εμπόδιο κατά τις διαπραγματεύσεις ήταν η 
γλώσσα που θα χρησιμοποιείτο στις ειδικές άδειες διέλευσης για τη μεθοριακή 
επικοινωνία. Μετά από ένα χρόνο συζητήσεων και διαφωνιών το πρόβλημα της δι-
ατύπωσης ξεπεράστηκε με τη δυνατότητα κάθε κράτους να χρησιμοποιεί κάποια 
εκ των επισήμων γλωσσών του. Έτσι, τα ελληνικά δελτία συντάχθηκαν στην ελ-
ληνική και τη σερβοκροατική, ενώ στα γιουγκοσλαβικά προστέθηκε και η σλαβο-
μακεδονική. Συνεπώς, το θέμα μετατρεπόταν σε εσωτερικό ζήτημα κάθε χώρας 
να αποφασίζει ποια γλώσσα θα χρησιμοποιήσει. Με αυτό τον τρόπο δεν γινόταν 
κανενός είδους de facto αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας από την ελληνική κυ-
βέρνηση και παρακαμπτόταν και το εμπόδιο της γλώσσας, γεγονός που επέτρεπε 
στη μικτή επιτροπή να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο της.9 

Οι δέκα συμφωνίες οικονομικοτεχνικού χαρακτήρα υπεγράφησαν στις 18 
Ιουνίου 1959 στην Αθήνα μεταξύ του Αβέρωφ και του γιουγκοσλάβου ομολό-
γου του, Koča Popović. Μεταξύ άλλων, προβλεπόταν η δημιουργία μεθοριακής 

7 Σπ. Σφέτας, Στην σκιά του Μακεδονικού. Η κρίση Αθήνας – Βελιγραδίου στην δεκαετία του 1960, 
ό.π., σ. 27-28.
8 Κ. Καραμανλής, τ. 2ος, ό.π., σ. 438-450.
9 Σπ. Σφέτας, Στη σκιά του Μακεδονικού..., ό.π., σ. 39-40· Κ. Κατσάνος, Το ανύπαρκτο ζήτημα, ό.π., 
σ. 126-145.
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ζώνης σε βάθος δέκα χιλιομέτρων εκατέρωθεν των συνόρων, εντός της οποίας 
θα επιτρεπόταν η ελεύθερη διασυνοριακή κυκλοφορία πολιτών, μέσω ειδικών 
αδειών. Σε κάθε πλευρά χορηγήθηκαν 3.000 άδειες διέλευσης. Απαραίτητη 
προυπόθεση για τη χορήγηση της ειδικής αυτής άδειας ήταν οι δικαιούχοι να 
έχουν αποκτήσει την υπηκοότητα της χώρας στην οποία διέμεναν πριν το 1939, 
αποκλείοντας, με αυτό τον τρόπο, το ενδεχόμενο εξόριστοι του Εμφυλίου να κά-
νουν χρήση της συμφωνίας. Εξήντα έξι γιουγκοσλάβοι πολίτες κατείχαν κτήματα 
στην ελληνική πλευρά της ζώνης και εβδομήντα δύο Έλληνες στη γιουγκοσλαβι-
κή. Προβλεπόταν η καλλιέργεια των κτημάτων αυτών, η άσκηση ιατρικών επαγ-
γελμάτων, η χρήση ελαιοτριβείων, μύλων κ.ά., η ελεύθερη εισαγωγή ορισμένων 
προιόντων για προσωπική χρήση και η πώληση προϊόντων τα οποία οι ίδιοι οι 
κάτοικοι παρήγαγαν.10 Μέσω δώδεκα μεθοριακών διαβάσεων θα εξυπηρετού-
νταν 62 παραμεθόριοι ελληνικοί και 57 γιουγκοσλάβικοι οικισμοί. Στη συμφωνία 
συμπεριελήφθησαν η Φλώρινα και το Μοναστήρι. Τέλος, μια μικτή επιτροπή θα 
επέβλεπε την ορθή εφαρμογή της συμφωνίας, η οποία θα είχε διετή ισχύ. Υπήρ-
χε, ωστόσο, η δυνατότητα σιωπηρών ανανεώσεων, εάν αυτό κρινόταν ωφέλιμο.11 

Ωστόσο, η μεθοριακή συμφωνία από τη γένεσή της παρουσίασε αδυναμίες. 
Στη Βόρειο Ελλάδα αναζωπυρώθηκε ο φόβος του «από Βορρά κινδύνου». Στις 
5 Ιουλίου 1959 στην Καρυά Εορδαίας Σλαβόφωνοι ορκίστηκαν στην πλατεία του 
χωριού, παρόντων πολιτικών, στρατιωτικών και εκκλησιαστικών φορέων του τό-
που πως, «ως γνήσιοι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων», δε θα ξαναμιλούσαν το 
ιδίωμά τους.12

Ο ελληνικός Τύπος παρουσίασε το συμβάν ως προϊόν αυθορμητισμού των 
κατοίκων οι οποίοι, «έφεραν βαρέως τη σλαβοφωνία τους».13 Η ελληνική Κυ-

10 Ε. Χατζηβασιλείου (σύνταξη κειμένων), Κωνσταντίνος Καραμανλής. Αρχείο γεγονότα και κείμενα, 
τ. 4ος, Αθήνα 2005: Ίδρυμα Καραμανλή, σ. 108-112. Επιγραμματικά οι 10 συμφωνίες ήταν οι εξής: 1) 
Μεθοριακή επικοινωνία Ελλάδας – Γιουγκοσλαβίας. 2) Αμοιβαίες νομικές σχέσεις (δικαστική αρω-
γή). 3)Επιστημονική και μορφωτική συνεργασία. 4) Τουριστική συνεργασία. 5) Αμοιβαία αναγνώριση 
και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. 6) Αποζημίωση εθνικοποιημένων περιουσιών: η Γιουγκο-
σλαβία δέχτηκε να αποδώσει στην Ελλάδα 700.000 δολάρια. 7) Οικονομική-τεχνική συνεργασία. 
8) Οδική μεταφορά των προϊόντων. 9) Διακανονισμός παλαιών απαιτήσεων και χρεών. 10) Ζητήμα-
τα υδροοικονομίας. Βλ. εφ. Η Καθημερινή (04/07/1959.)
11 Τ. Κωστόπουλος, Η απαγορευμένη γλώσσα. Κρατική καταστολή των σλαβικών διαλέκτων στην 
ελληνική Μακεδονία, Αθήνα 42008: Βιβλιόραμα, σ. 231.
12 Σύμφωνα με την εφημερίδα Μακεδονία αυτός που παρότρυνε τους κατοίκους να προβούν σε 
αυτή την κίνηση ήταν ο πρόεδρος του χωριού. Μετά τον αγιασμό ακολούθησε λόγος του Προέδρου, 
του Νομάρχη, του σχολικού επιθεωρητή, του Διοικητή της Χωροφυλακής και του προέδρου του 
εμπορικού συλλόγου. Η τελετή έκλεισε με ελληνικούς χορούς και με την επίσημη δεξίωση στο κοι-
νοτικό κατάστημα. Βλ. εφ. Η Καθημερινή (07/07/1959)· Τ. Κωστόπουλος, Η απαγορευμένη γλώσ-
σα..., ό.π., σ. 234-243.
13 Ο Ευάγγελος Κωφός υποστηρίζει πως ο στρατηγός Αλέξανδρος Νάτσινας, διοικητής της ΚΥΠ, 
ήταν αυτός που παρακίνησε τον Σοφοκλή Βενιζέλο να στείλει τις τρεις επιστολές στον Κωνσταντίνο 
Καραμανλή. Ως προς το θέμα των τελετών, ο Κωφός υποδεικνύει ως υποκινητή τους τον Γεώρ-
γιο Παπαδόπουλο, τότε επικεφαλής του Γ΄ Κλάδου της ΚΥΠ, και μετέπειτα δικτάτορα. Πρέπει να 
σημειωθεί πως ο Νάτσινας, σε συνομιλία με τον Καραμανλή, χωρίς να γνωρίζει τις ενέργειες του 
υφισταμένου του, χαρακτήριζε τις τελετές αιτία διεθνούς διασυρμού της Ελλάδας και διατάραξης 
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βέρνηση υποστήριξε πως η ίδια δεν είχε καμία ανάμιξη στο περιστατικό και το 
απέδωσε σε κινήσεις τοπικών παραγόντων.14 Ο νέος γιουγκοσλάβος πρέσβης, 
Peko Dapčević, κατηγόρησε τον ελληνικό Τύπο για την αρθρογραφία του και ο 
Αβέρωφ υποσχέθηκε να προβεί στις απαραίτητες συστάσεις. Ωστόσο, οι ορ-
κωμοσίες επανελήφθησαν στις αρχές Αυγούστου στα Κρύα νερά Καστοριάς 
(02/08/59) και στον Ατραπό Φλώρινας (09/08/59).15

Οι αντιδράσεις έπεισαν τον Καραμανλή να ζητήσει από τους Παναγιώτη 
Κανελλόπουλο, αντιπρόεδρο της ελληνικής Kυβέρνησης, και Λεωνίδα Δερτιλή, 
υπουργό Εμπορίου, να εισηγηθούν τροποποίηση των συμφωνιών ενόψει του τα-
ξιδιού τους στο Βελιγράδι. Ο Κανελλόπουλος δεν συμφώνησε με αυτή τη σκέψη, 
διότι με μια τέτοια κίνηση θα δινόταν η εντύπωση στον Tito ότι αυτός ήταν ο 
λόγος της επίσκεψης των ελλήνων πολιτικών στη γιουγκοσλαβική πρωτεύουσα. 
Αρνητικά θα αντιμετώπιζε το γεγονός και η ελληνική κοινή γνώμη που θα έβλεπε 
την κυβέρνηση να είναι έρμαιο της κριτικής της αντιπολίτευσης. Ο Κανελλόπου-
λος χαρακτήριζε πολιτικό σφάλμα μια τέτοια κίνηση, τη στιγμή που ήταν γνωστή 
η μεγάλη σημασία που απέδιδε ο Τίτο στις σχέσεις με την Ελλάδα. Το θέμα ετέθη 
κατά τη συνάντηση από τους Γιουγκοσλάβους. Ο Κανελλόπουλος χαρακτήρισε 
τις τελετές ως «ηλιθιότητες μεμονωμένων φανατικών» και ως «μη έχουσες σχέ-
ση με την ελληνική Κυβέρνηση».16

Στις 17 Σεπτεμβρίου οι συμφωνίες κατατέθηκαν προς επικύρωση στο ελ-
ληνικό κοινοβούλιο. Ο Αβέρωφ υπεραμύνθηκε της μεθοριακής συμφωνίας, λέ-
γοντας πως οι άδειες, εκτός του ότι θα δίδονταν σε πρόσωπα που απέκτησαν 
τη γιουγκοσλαβική υπηκοότητα πριν το 1939, θα ελέγχονταν από τους Έλλη-
νες πριν εγκριθούν, ώστε να μη δοθούν σε άτομα «ανεπιθύμητα» για το ελλη-
νικό κράτος. Επίσης, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία συντηρητικότερη από την 
αντίστοιχη ιταλογιουγκοσλαβική, εφόσον μόνο 3.000 άδειες είχαν εκδοθεί και 
αυτές αφορούσαν καλλιεργητές, γιατρούς κ.ά., δήλωσε πως είχε εμπιστοσύνη 
στο Βελιγράδι και πως ήλπιζε στο μέλλον η συμφωνία να καταστεί περισσότερο 
φιλελεύθερη. Για να καθησυχάσει περισσότερο τα πνεύματα υποστήριξε ότι η 

των καλών ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων. Βλ. Ε. Κωφός, «Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και η 
αντιμετώπιση του Μακεδονικού ζητήματος», στο Κ. Σβολόπουλος, Κ. Μπότσιου, Ε. Χατζηβασιλείου 
(επιμ.), Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον εικοστό αιώνα. Διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Ζάππειο 
Μέγαρο, 5-9 Ιουνίου 2007, τ. 2ος,  Αθήνα 2008: Έκδοση του ιδρύματος Κ. Καραμανλή, σ. 480-481.
14 Records of the Department State (Στο εξής θα αναφέρεται ως RDS): Internal affairs of Yugoslavia 
(1955-1959), Roll 5, 768.00 (W) /9-1759 CAP, No 143, September 17, 1959, confidential, American 
Embassy, Belgrade, to the Department of State.
15 Η ανακοίνωση για την τελετή στον Ατραπό η οποία δημοσιεύτηκε στον τοπικό Τύπο ανέφερε τα 
εξής: «Αύριον και ώραν 10.30 π.μ. εις το χωρίον Ατραπός θα λάβει χώρα εορτή κατά την οποία οι 
κάτοικοι του χωριού, παρουσία των αρχών, θα ορκισθούν ότι δε θα ξαναμιλήσουν, ούτε και εις τας 
κατ’ ιδίαν συνομιλίας των, το σλαυόφωνον γλωσσικόν ιδίωμα το οποίον ως γνωστόν οι Σλάβοι και, ιδι-
αιτέρως, οι Βούλγαροι χρησιμοποιούν ανέκαθεν ως όπλον εις την κατά της χώρας μας προπαγάνδα 
των. Η εορτή προβλέπεται λαμπρότατη, το πρόγραμμα δε αυτής περιλαμβάνει ομιλίας, απαγγελίας 
ποιημάτων, εθνικούς χορούς κ.ά.», Βλ. Τ. Κωστόπουλος, Η απαγορευμένη γλώσσα..., ό.π., σ. 239.
16 K. Κατσάνος, Το ανύπαρκτο ζήτημα, ό.π., σ. 151-152· Κωνσταντίνος Καραμανλής, τ. 4ος, ό.π., σ. 160-161.
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βόρεια Ελλάδα έχει εμποτισθεί από Ελληνισμό και συνεπώς δε θα μπορούσε 
να υλοποιηθεί εκεί κάποιο προπαγανδιστικό σχέδιο από σλαβομακεδονικές ορ-
γανώσεις. Ως προς το ζήτημα της γλώσσας αναφέρθηκε σε σεβασμό της γιου-
γκοσλαβικής συνταγματικής τάξης, καθώς δε θα μπορούσε να ζητήσει από τη 
Γιουγκοσλαβία να μη χρησιμοποιεί μια γλώσσα συνταγματικώς αναγνωρισμένη 
και η οποία έχει γραμματική και συντακτικό. Δεν παρέλειψε, ωστόσο να διαχω-
ρίσει αυτή από το τοπικό ιδίωμα που ομιλείτο στη βόρεια Ελλάδα και δεν είχε 
ουδεμία σχέση με καμία γλώσσα της Γιουγκοσλαβίας. Επιχείρησε να χαμηλώσει 
τους τόνους στο θέμα των ορκωμοσιών. Η προσπάθεια του Αβέρωφ να δώσει 
την εντύπωση ότι το Μακεδονικό ήταν ανύπαρκτο και ότι δεν ετίθετο λόγος ανη-
συχίας, προσέκρουσε στην αντίδραση του βουλευτή των Φιλελευθέρων Εμμα-
νουήλ Κοθρή, ο οποίος παρουσίασε έγγραφα του ΓΕΝ (Γενικό Επιτελείο Ναυ-
τικού), που χαρακτήριζαν ως επικίνδυνη την υπογραφή μιας τέτοιας συμφωνίας 
για την ασφάλεια και την ανεξαρτησία της χώρας. Ο Σπυρίδων Μαρκεζίνης, αρ-
χηγός των Προοδευτικών, ζήτησε να αναβληθεί η συζήτηση λόγω της απουσίας 
του Σοφοκλή Βενιζέλου, αρχηγού του κόμματος των Φιλελευθέρων, σε ταξίδι. 
Έκρινε απαραίτητη την παρουσία του, αφού θα μπορούσε να ενημερώσει τους 
βουλευτές για το περιεχόμενο των επιστολών που είχε στείλει στον Καραμανλή 
και στις οποίες εξέφραζε τους φόβους του για τους κινδύνους που θα απέρρεαν 
από την υπογραφή μιας τέτοιας συμφωνίας. Ο Αβέρωφ απάντησε πως ο Βενι-
ζέλος γνώριζε το περιεχόμενο των συνομιλιών και όφειλε να παρευρίσκεται. Αν 
ήθελε, εξάλλου, δημοσιοποίηση του περιεχομένου δε θα προέβαινε στην επί-
δοση των συγκεκριμένων επιστολών αλλά θα έκανε δημόσια τοποθέτηση επί 
του θέματος. Μέσω του Κοθρή, ο Βενιζέλος ανταπάντησε ότι η δημοσιοποίηση 
των επιστολών εναπόκειται στην Κυβέρνηση και ότι ποτέ ο ίδιος δε συμφώνη-
σε ώστε να μη γνωστοποιηθεί το περιεχόμενο των επιστολών. Τελικώς η Βουλή 
επικύρωσε τη συμφωνία, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.17

Ο Σοφοκλής Βενιζέλος σε τρεις επιστολές προς τον Καραμανλή (23/12/56, 
04/08/59 και 27/08/59), που δημοσίευσε τρία χρόνια αργότερα η εφημερίδα 
Εστία, επεσήμαινε τους κινδύνους που θα απέρρεαν από μια τέτοια συμφωνία, 
εκφράζοντας, ωστόσο, την επιθυμία του οι σχέσεις με τη Γιουγκοσλαβία να πα-
ραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Στην απαντητική του επιστολή ο πρωθυπουργός, 
παρουσιάζοντας τα πλήρη κείμενα των συμφωνιών, τόνισε πως δεν έβλεπε κα-
νένα λόγο ανησυχίας, τη στιγμή που η Γιουγκοσλαβία είχε υπογράψει παρόμοι-
ες συμφωνίες με Ιταλία και Αυστρία. Όσο για τα «περί μακεδονικής γλώσσας»  
ποτέ η Ελλάδα δεν αναγνώρισε την ύπαρξη της σλαβομακεδονικής διαλέκτου με 
αυτό το όνομα. Απλώς, η διάλεκτος αυτή, ως μία εκ των επισήμων γλωσσών της 
Γιουγκοσλαβίας, μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στα δελτία. Στην τρίτη επιστολή ο 
Βενιζέλος επαναδιατύπωνε τους φόβους του.18

17 Εφ. Η Καθημερινή (19/09/1959).
18 Κωνσταντίνος Καραμανλής, τ. 4ος,  ό.π., σ. 137-139. Ο Σοφοκλής Βενιζέλος δημοσιεύσε στο Βήμα 
στις 07/01/62 , μεσούσης της κρίσης στις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις, τα κυριότερα σημεία 
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Ο Τύπος αντιμετώπισε τη συμφωνία θετικά. Οι μόνες εφημερίδες που άσκη-
σαν κριτική ήταν η Αυγή και η Εστία. Η ΕΔΑ, από την πλευρά της, μέσω του βου-
λευτή της, Σταμάτη Μερκούρη, κατηγόρησε την ελληνική Κυβέρνηση για επιλε-
κτικότητα στις σχέσεις με χώρες του ανατολικού συνασπισμού, λέγοντας πως ο 
Αβέρωφ σφάλλει αν νομίζει πως το σύνολο της βαλκανικής πολιτικής της χώρας 
για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων συνοψίζεται στις σχέσεις με τη 
Γιουγκοσλαβία, ειδικά όταν αυτή συνιστά αιχμή και σημείο διαιρέσεων και έντα-
σης μεταξύ των βαλκανικών κρατών.19 

Πιο δυναμική ήταν η αντίδραση του σχολικού επιθεωρητή Ιωαννίδη, ο οποίος 
εκτιμούσε πως μετά τη συμφωνία 

Θα αναγεννηθεί και θα διαδοθεί εξαπλούμενον επί το σλαβικότερον 
μεταξύ των χωρικών του Νομού Φλωρίνης το σλαβομακεδονικό ιδίωμα 
στην περιοχή τη στιγμή που οι προσπάθειες ημών τείνουν στην εξαφάνι-
σιν του ξενικού αυτού ιδιώματος.

Προειδοποιούσε για συναντήσεις που θα γίνονταν μεταξύ των σλαβοφώνων 
των δύο πλευρών, για μεταφύτευση πολιτισμικών στοιχείων σε χορούς, τρα-
γούδια έθιμα κ.ά., τονίζοντας πως «ευειδείς Σερβίδες θα στέφωνται με νέους 
των εδώ χωριών από σέρβο ιερέα στη μακεδονική γλώσσα». Τέλος, εξέφραζε 
ανησυχίες για τη θετική απήχηση που θα μπορούσε να έχει το γιουγκοσλαβι-
κό εκπαιδευτικό σύστημα στους νέους της περιοχής οι οποίοι, ενδεχομένως, να 
δελεάζονταν να συνεχίσουν τις δωρεάν σπουδές τους σε ανώτατες σχολές του 
Μοναστηρίου ή των Σκοπίων.20

Τον Ιανουάριο του 1960 οι έλληνες τελωνειακοί υπάλληλοι στους συνορια-
κούς σταθμούς των Ευζώνων και της Νίκης, επικαλούμενοι ασάφειες στη συμ-
φωνία, αρνήθηκαν να την εφαρμόσουν.21

Το Μάρτιο του 1960 ο Mijalko Todorović, αντιπρόεδρος του εκτελεστικού 
συμβουλίου, επισκέφτηκε την Αθήνα, προτείνοντας τη δημιουργία ελεύθερης 
εμπορικής ζώνης μεταξύ Θεσσαλονίκης – Σκοπίων. Αρχικά, το μέτρο θα λει-
τουργούσε σε πειραματικό στάδιο εντός της μεθοριακής ζώνης. Ο Κανελλόπου-

των επιστολών. Βλ. Σ. Βενιζέλος, «Αστοχίαι στο χειρισμό των εθνικών μας θεμάτων», εφ. Το Βήμα 
(07/01/1962).
19 Σ. Βαλντέν, Ελλάδα και Ανατολικές χώρες, Οικονομικές σχέσεις και πολιτική, τ. Α΄, Αθήνα 1991: 
Οδυσσέας (Ίδρυμα Μεσογειακών μελετών), σ. 161-183, 213-217.
20 Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’50 το ελληνικό κράτος ακολούθησε, όπως φαίνεται και 
από διάφορα κρατικά έγγραφα, πολιτική «εκρίζωσης» των Σλαβοφώνων από τη Β. Ελλάδα, παίρ-
νοντας μέτρα όπως η διευκόλυνση της μετανάστευσής τους σε υπερπόντιες χώρες, η απαγόρευση 
επαναπατρισμού εξορίστων, η μετεγκατάσταση αυτών των πληθυσμών νοτίως του Αλιάκμονα κ.ά. 
Μετά το 1959 ακολουθήθηκε μια ρεαλιστικότερη πολιτική που χαρακτηριζόταν από την ενίσχυ-
ση της Παιδείας στην περιοχή, μέσω της ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που ως στόχο είχε 
τη γλωσσική αφομοίωση αυτών των πληθυσμών και την εξάλειψη του σλαβόφωνου ιδιώματος ως 
γλωσσοπολιτισμικής ιδιαιτερότητας. Βλ. T. Κωστόπουλος, Η απαγορευμένη γλώσσα..., ό.π., σ. 230-
235, 251-252.
21 K. Κατσάνος, Το ανύπαρκτο ζήτημα..., ό.π., σ. 157-158.



Επαφές Ελλάδας, Κύπρου και Βαλκανίων στον 20ο και 21ο αιώνα764 |

λος, όμως, επικαλούμενος τις αντιδράσεις της Αντιπολίτευσης, παραπέμψε το 
θέμα στη μικτή επιτροπή.22 

Μετά το 1960, οι σοβιετογιουγκοσλαβικές σχέσεις ενισχύθηκαν, ειδικά μετά 
τη ρήξη στις σχέσεις της Μόσχας με την Αλβανία και την Κίνα. Η Γιουγκοσλαβία 
ηγείτο ενός αδεσμεύτου κινήματος ενώ στα ομόσπονδα κρατίδια της χώρας ση-
μειώνονταν τάσεις αποκέντρωσης. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την προσπάθεια 
αντίκρουσης των βουλγαρικών επιχειρημάτων στο Μακεδονικό, συνέβαλαν στην 
αλλαγή της γιουγκοσλαβικής στάσης σχετικά με την ανακίνηση μειονοτικών ζη-
τημάτων στην Ελλάδα.

Το Μάιο του ’60 η ΕΚΓ (Ένωση Κομμουνιστών Γιουγκοσλαβίας ) αποφάσισε 
τη δυναμικότερη προβολή του Μακεδονικού, κυρίως από τα Σκόπια, τα οποία 
θα δρούσαν με την ανοχή του Βελιγραδίου, με τέτοιο τρόπο όμως, ώστε να μη 
διαταράσσονται οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις.23

Η γιουγκοσλαβική στάση την επόμενη περίοδο ήταν συνεπής με τη νέα γραμ-
μή. Δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου της γιουγκοσλαβικής Κυβέρνησης, Drago 
Kunc, περί μειονοτικών ζητημάτων προκάλεσαν ελληνικές αντιδράσεις. Ωστό-
σο, κατά την επίσκεψη των Καραμανλή – Αβέρωφ στη Γιουγκοσλαβία στις αρχές 
Ιουλίου 1960, συμφωνήθηκε ώστε να μη μετατραπεί το θέμα σε πρόβλημα που 
θα διετάρασσε τις διμερείς σχέσεις.24

Διάβημα διαμαρτυρίας του γενικού γραμματέα του υπουργείου Εξωτερικών, 
Χρήστου Ξανθόπουλου-Παλαμά προς τον Milković στις 14/09/60 ενημέρωνε 
πως οι γιουγκοσλαβικές αρχές ζητούσαν από τους Έλληνες κατά τη διέλευσή 
τους από τις μεθοριακές διαβάσεις να διευκρινίσουν αν ήταν Έλληνες ή Μα-
κεδόνες. Σε γιουγκοσλαβικά διαβατήρια αναγραφόταν ως τόπος καταγωγής η 
«Μακεδονία του Αιγαίου». Επίσης, γιουγκοσλαβικά μεθοριακά όργανα διένειμαν 
σε Έλληνες που διακινούνταν εντός της ζώνης προπαγανδιστικά φυλλάδια, τους 
συμβούλευαν ώστε να μη μιλούν ελληνικά και τους παρότρυναν να διδάσκουν τη 
διάλεκτο στα παιδιά τους. Ακόμη, Γιουγκοσλάβοι συναντούσαν έλληνες κομμου-
νιστές. Στους έλληνες πρόσφυγες δίδονταν υποσχέσεις ότι θα οργανώνονταν 
επαφές με φίλους και συγγενείς από τη Βόρεια Ελλάδα. Ακόμη, Γιουγκοσλάβοι 
εισέρχονταν στην Ελλάδα με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τη συγ-
γραφή της «εθνικής ιστορίας της Μακεδονίας». Τέλος, ασκείτο κριτική για την 
ύπαρξη χάρτη της «Μεγάλης Μακεδονίας» στο μουσείο των Σκοπίων.25 

Τα επόμενα χρόνια δηλώσεις του πολιτικού της ΛΔΜ, Lazar Koliševski 
(05/10/60) και τoυ πρωθυπουργού Aleksandar Grličkov (29/10/61) περί ύπαρ-
ξης μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα δυναμίτισαν το κλίμα. Η Ελλάδα αρ-

22 Κωνσταντίνος Καραμανλής, τ. 4ος , ό.π., σ. 266.
23 Σπ. Σφέτας, Στη σκιά του Μακεδονικού..., ό.π, σ. 61-79.
24 AJBT-KPR-1-3a-31-16, Zabeleska orazogovora Koča Popovića sa ministrom inostranih poslova 
Grčke Evangelos Averofom održanim 1 Jula 1960 godine na Brionima (Συνομιλίες Αβέρωφ – Πόπο-
βιτς στο Μπριόνι το 1960) στο παράρτημα εγγράφων του Σπ. Σφέτα, Στη σκιά του Μακεδονικού..., 
ό.π., σ. 247-249.
25 K. Κατσάνος, Το ανύπαρκτο ζήτημα..., ό.π., σ. 167-169.
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χικά αντιδρούσε με ήπιο τρόπο διότι θεωρούσε πως το Βελιγράδι δεν υιοθε-
τούσε τις απόψεις των Σκοπίων. Ωστόσο, όταν στις 7/12/61 ο Kunc επανέλαβε 
την παραπάνω θέση, οι επίσημες ελληνικές αντιδράσεις υπήρξαν έντονες, δε-
δομένου ότι η Ένωση Κέντρου είχε ξεκινήσει τον Ανένδοτο και έτσι της δινόταν η 
ευκαιρία να κατηγορήσει την κυβέρνηση για ενδοτικότητα στα εθνικά θέματα. Οι 
δηλώσεις Kunc σηματοδότησαν το τέλος του ελληνογιουγκοσλαβικού ειδυλλίου, 
καθώς μετά από χρόνια πολιτικός αξιωματούχος του Βελιγραδίου έθετε δημο-
σίως ζήτημα μακεδονικής μειονότητας.26

Ο Αβέρωφ στη Βουλή διαχώρισε την ανακίνηση του Μακεδονικού από τις 
συμφωνίες, δηλώνοντας πως οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις καθόριζαν το 
εύρος της συμφωνίας και όχι το αντίθετο και πως, αν η Γιουγκοσλαβία ήθελε 
να θέσει ζήτημα μειονότητας, δεν ήταν απαραίτητη η ύπαρξη της μεθοριακής 
συμφωνίας.27 

Η σύνοδος της μικτής επιτροπής για τη μεθοριακή επικοινωνία, η οποία 
συνήλθε στις 19/2/62 στη Θεσσαλονίκη απέβη άκαρπη. Στις 28 Φεβρουαρίου 
ο Καραμανλής κάλεσε τον Dapčević και του έκανε συστάσεις, λέγοντας πως η 
πολιτική φιλίας της Αθήνας δεν τύγχανε της ίδιας ανταπόκρισης από τους Γιου-
γκοσλάβους. Είχε τονιστεί εξαρχής από την ελληνική πλευρά ότι το μόνο ζήτημα 
που θα μπορούσε να διεμβολίσει το όλο εγχείρημα ήταν το Μακεδονικό. Επι-
καλούμενος την ευαισθησία της ελληνικής κοινής γνώμης, διερωτήθηκε αν τα 
Σκόπια πλέον καθόριζαν τη γιουγκοσλαβική πολιτική και αν η ανακίνηση ήταν 
ωφελιμότερη από τη χρησιμότητα της συμφωνίας.

Ο Dapčević ισχυρίστηκε πως δεν υπήρξε μεταβολή της γιουγκοσλαβικής πο-
λιτικής. Στο Μακεδονικό η Γιουγκοσλαβία τηρούσε πολιτική αρχών και, συνεπώς, 
δε θα έπρεπε αυτό να τορπιλίζει τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις. Ωστόσο, 
οι Γιουγκοσλάβοι δεν μπορούσαν να μείνουν αδρανείς απέναντι στις προσβολές 
από τον ελληνικό Τύπο.

Η ελληνική κυβέρνηση προέβη σε μονομερή αναστολή της συμφωνίας στις 
13/03/62. Απαγορευόταν πλέον στους Έλληνες να περνούν στο γιουγκοσλαβικό 
έδαφος. Η Αθήνα έκανε λόγο για προσωρινό μέτρο, έως ότου λυθούν κάποια 
δευτερεύοντα θέματα. Αιτία, ωστόσο, ήταν η προπαγανδιστική χρήση της συμ-
φωνίας.28 Το Βήμα επέκρινε την ελληνική κίνηση γράφοντας πως, πλέον, οι Έλ-
ληνες δε θα μπορούσαν να μπαίνουν στη Γιουγκοσλαβία, ενώ οι Γιουγκοσλάβοι 
ανενόχλητοι θα δρούσαν εντός του ελληνικού εδάφους.29

Ο Kunc, τονίζοντας τα οφέλη που απέρρεαν από τη μέχρι τότε λειτουργία 
του μέτρου, εξέφρασε τη λύπη του για την αναστολή, εφόσον υπήρχε επιτροπή 

26 Εφ. Η Καθημερινή (09/10/1960, 16/12/1961)· εφ. Η Μακεδονία (16/11/1961).
27 K. Κατσάνος, Το ανύπαρκτο ζήτημα..., ό.π., σ. 172-173.
28 E. Χατζηβασιλείου, Γ. Ματσόπουλος, Δ. Καζακοπούλου (επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής. 
Αρχείο – Γεγονότα και κείμενα, τ. 5α, Αθήνα 2005: Ίδρυμα Καραμανλή, σ. 306- 307.
29 Σ. Βαλντέν, Ελλάδα – Γιουγκοσλαβία. Γέννηση και εξέλιξη μιας κρίσης και οι αντανακλάσεις στα 
Βαλκάνια 1961-1962, Αθήνα 1991: Θεμέλιο, σ. 77.
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που θα επέλυε ζητήματα που τυχόν θα ανέκυπταν. Η Αθήνα ανταπάντησε ότι το 
Βελιγράδι ήταν ενήμερο των ελληνικών προθέσεων ήδη από τις επαφές Καρα-
μανλή – Dapčević. Άλλωστε, προβλεπόταν αναστολή της συμφωνίας σε κάποιες 
περιπτώσεις.30 Μόνη εξαίρεση απετέλεσε η άδεια διέλευσης που έδωσε η Ελ-
λάδα σε 40 έλληνες αγρότες που είχαν κτήματα στη Γιουγκοσλαβία, ώστε να 
πραγματοποιήσουν τη συγκομιδή της σοδειάς τους.31

Το Βελιγράδι θεώρησε το μέτρο ως προσωρινό, αποδίδοντάς το στην προ-
σπάθεια της Ελλάδας να απαντήσει στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης. Το 
ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, ωστόσο, αποφάσισε την προώθηση της ελ-
ληνογιουγκοσλαβικής συνεργασίας, χωρίς όμως να γίνονται υποχωρήσεις στο 
Μακεδονικό.32 

 Η αποφόρτιση του κλίματος επιτεύχθηκε τελικά το Δεκέμβριο του 1962, 
όταν ο Popović, συναντήθηκε στην Αθήνα με τον Αβέρωφ. Εκεί συμφωνήθηκε 
να παραμεριστούν ζητήματα που θα μπορούσαν να διαταράξουν τις διμερείς 
σχέσεις. Η συνάντηση έμεινε στην ιστορία ως η «συμφωνία της σιωπής›› ή «συμ-
φωνία των κυρίων››.33

Η άνοδος της Ένωσης Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου στην εξουσία στις 
3/11/63 συνέπεσε χρονικά με την επανεμφάνιση του Κυπριακού. Τον Δεκέμβριο 
του 1963 σημειώθηκαν στο νησί επεισόδια μεταξύ των δύο εθνικών κοινοτήτων 
μετά από την απόφαση του Μακαρίου να προβεί σε μονομερή τροποποίηση άρ-
θρων του κυπριακού Συντάγματος. Η νέα φάση του ζητήματος, που περιέπλεξε 
την κατάσταση στην περιοχή, χαρακτηρίστηκε από τις απειλές της Άγκυρας για 
στρατιωτική επέμβαση στο νησί. Η ψύχρανση που ακολούθησε στις ελληνοτουρ-
κικές σχέσεις έκανε επιτακτικότερη την ανάγκη για ενδυνάμωση των σχέσεων 
της Ελλάδας με τη Γιουγκοσλαβία.

Στις προγραμματικές του δηλώσεις ο Παπανδρέου εξέφρασε την ελπίδα ότι 
θα προαχθούν οι διμερείς σχέσεις με τη Γιουγκοσλαβία. Ο Βενιζέλος υποστήριξε 
ότι οι διαφωνίες του για τις συμφωνίες του 1959 δε στρέφονταν κατά της συνερ-
γασίας με το Βελιγράδι, αλλά εναντίον της συγκεκριμένης συμφωνίας, η οποία 
αποδείχτηκε δυσλειτουργική.34

Ο Kardelj συναντήθηκε με τον Παπανδρέου τον Μάρτιο του 1964 στην Αθή-
να, με αφορμή την κηδεία του βασιλιά Παύλου. Ο γιουγκοσλάβος πολιτικός συμ-
φώνησε στη χρησιμότητα της μεθοριακής επικοινωνίας για την τοπική κοινωνία. 
Ωστόσο, δήλωσε πως δεν τη θεωρούσε κομβικό ζήτημα στις διμερείς σχέσεις. Ο 
Παπανδρέου ζήτησε μνημόνιο με τις γιουγκοσλαβικές θέσεις, στο οποίο, μεταξύ 

30 Εφ. Η Καθημερινή (17/03/1962).
31 Ό.π. (28/04/1962).
32 K. Κατσάνος, Το ανύπαρκτο ζήτημα..., ό.π., σ. 198.
33 ΑJBT – KPR 195-b, Kutija 241. Grčka. Zabeleška o razgovorima izmedju Koče Popovica: E. 
Averofa u Atini od 1 do 3. Decembra 1962 (Συνομιλία Πόποβιτς – Αβέρωφ στην Αθήνα) στο παράρ-
τημα εγγράφων του Σπ. Σφέτα, Στην σκιά του Μακεδονικού..., ό.π., σ. 255-265.
34 Εφ. Η Καθημερινή (21/12/1963, 24/12/1963).
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άλλων, οι Γιουγκοσλάβοι ζητούσαν επανάληψη της μεθοριακής επικοινωνίας και 
διεύρυνση της ελεύθερης ζώνης στη Θεσσαλονίκη.35

Οι μικτές επιτροπές ξεκίνησαν εργασίες στις αρχές Οκτωβρίου του 1964. 
Τα εκκρεμή ζητήματα διευθετήθηκαν γρήγορα, πλην της διεύρυνσης της ελεύ-
θερης ζώνης και των σχετικών θεμάτων με τη σερβική μονή Χιλανδαρίου στο 
Άγιο Όρος. Οι Γιουγκοσλάβοι έκριναν πως, λόγω του Κυπριακού, θα μπορούσαν 
να εξασφαλίσουν περισσότερο συμφέρουσα συμφωνία από αυτή του 1959. Οι 
συμφωνίες υπεγράφησαν στις 5 Νοεμβρίου 1964. Μεταξύ, άλλων ενεργοποιείτο 
η μεθοριακή επικοινωνία, με εξαίρεση τη ρύθμιση για την έγγειο ιδιοκτησία, κα-
θώς προβλεπόταν ανταλλαγή κτημάτων.36

Οι συμφωνίες επικυρώθηκαν από τη Βουλή στις 22/01/65. Ο βουλευτής του 
κυβερνώντος κόμματος, Γεώργιος Μελάς, χαρακτήρισε τη μεθοριακή επικοινωνία 
άνευ περιεχομένου, από τη στιγμή που είχε προβλεφθεί ανταλλαγή κτημάτων.37 

Οι αντιδράσεις, βέβαια, για τη συμφωνία συνεχίζονταν. Το Σεπτέμβριο του 
1965 ο Μητροπολίτης Καστοριάς Δωρόθεος κατήγγειλε πως ιερωμένοι της 
γειτονικής χώρας υπόσχονταν βοήθεια για την αναστήλωση των κατεστραμέ-
νων ναών στη Βόρεια Ελλάδα. Συνεχίζοντας, υπογράμμισε πως «η ελεύθερος 
επικοινωνία στη μεθόριο ευνοούσε τη γιουγκοσλαβική κατασκοπεία». Εκθέσεις 
της ΚΥΠ σημείωναν ότι η πτώση της ΕΡΕ επέφερε χαλάρωση της αστυνομο-
κρατίας στην περιοχή και αύξηση της χρήσης του σλαβικού ιδιώματος. Η εφη-
μερίδα Ημέρα έγραφε πως έμποροι στη Φλώρινα, αναρτούσαν πινακίδες όπου 
αναγραφόταν στη σλαβομακεδονική «Ομιλείται η Μακεδονική γλώσσα», για να 
προσελκύσουν σλαβομακεδόνες πελάτες.38 Ο σύμβουλος της Α΄ πολιτικής δι-
εύθυνσης, Κοραντής, σε συνομιλία με τον εμπορικό ακόλουθο της γιουγκοσλα-
βικής πρεσβείας στην Αθήνα, Komatina, τον Οκτώβριο του 1966 δήλωνε ότι για 
κύκλους της Βορείου Ελλάδας οι σχέσεις της Ελλάδας με τη Γιουγκοσλαβία ήταν 
περισσότερο ευαίσθητες από αυτές με τη Βουλγαρία δεδομένου πως όποιος 
ταξίδευε μέσω της ελληνοβουλγαρικής μεθορίου συναντούσε ένα αυστηρό σύ-
στημα ελέγχου, ενώ στα σύνορα με τη Γιουγκοσλαβία, αν και ζούσαν πολιτικοί 
πρόσφυγες, το καθεστώς ήταν αρκετά πιο φιλελεύθερο.39

Στις 15 Μαΐου 1967 ο έλληνας πρέσβης στο Βελιγράδι, Νικόλαος Καμπαλού-
ρης, ανακοίνωσε στο υπουργείο Εξωτερικών της Γιουγκοσλαβίας την απόφαση 
του Απριλιανού καθεστώτος να καταγγείλει τη συμφωνία, επικαλούμενος την 
ολοκλήρωση της ανταλλαγής των κτημάτων, αλλά και το γεγονός πως η συμ-

35 K. Κατσάνος, Το ανύπαρκτο ζήτημα..., ό.π., σ. 226-228.
36 Α. Κλάψης, «Οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις σε κρίσιμη καμπή: Η επίσημη επίσκεψη του 
πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου στο Βελιγράδι. (Φεβρουάριος 1965)», Πρακτικά ΛΒ ΄ Πα-
νελληνίου ιστορικού συνεδρίου Ιστορικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 27-29 Μαΐου 2011, Θεσσαλονί-
κη 2012: Ιστορική Εταιρεία, σ. 191-207.
37 Εφ. Η Καθημερινή (31/01/1965).
38 T. Κωστόπουλος, Η απαγορευμένη γλώσσα..., ό.π., σ. 249-255.
39 Κ. Κατσάνος (επιμ.), Το Μακεδονικό και η Γιουγκοσλαβία. Πλήρη τα απόρρητα γιουγκολσαβικά 
έγγραφα, (1950-1967), μτφρ. Στ. Μαυρογένη, Θεσσαλονίκη 2011: Αφοί Κυριακίδη, σ. 237-238.
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φωνία δεν εξυπηρετούσε πλέον τα ελληνικά συμφέροντα. Αν και πρότεινε τη 
σύναψη νέας συμφωνίας, οι Γιουγκοσλάβοι αρνήθηκαν, μην έχοντας εμπιστοσύ-
νη στις ελληνικές προθέσεις, επικαλούμενοι την ανώμαλη πολιτική κατάσταση 
στην Ελλάδα.

Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε πως, ενώ η Γιουγκοσλαβία είδε τις συμφω-
νίες ως βάση για περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας, η Ελλάδα τις εξέλαβε 
ως το μέγιστο των παραχωρήσεων που θα μπορούσε να κάνει, αρνούμενη να 
συζητήσει τη δημιουργία εμπορικής ζώνης. Το 1960 ο αριθμός των μεθοριακών 
διαβάσεων ήταν 24.000, ενώ την επόμενη χρονιά 70.000. Συνολικά εκδόθη-
καν 5.650 άδειες· 3.097 για τους Γιουγκοσλάβους και 2.553 για τους Έλληνες. 
Η συμφωνία αποδείχθηκε συντηρητική, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι με την 
Ιταλία εκδόθηκαν 191.535 άδειες και με την Αυστρία 27.506.40

Στη μεθοριακή επικοινωνία αποτυπώθηκε η προβληματική του Μακεδονικού 
ζητήματος. Οι ελληνικές κυβερνήσεις αντιλήφθηκαν την εμπορική σημασία των 
συμφωνιών και ζητούσαν διαβεβαιώσεις πως δε θα ανακινηθεί ζήτημα μακεδο-
νικής μειονότητας δημοσίως, φοβούμενες το πολιτικό κόστος και τις αντιδράσεις 
στο εσωτερικό της χώρας. Όσο ικανοποιείτο αυτός ο όρος, αυτή η «ειδική σχέ-
ση» καθίστατο λειτουργική. Εξαιτίας του Εμφυλίου, η ελληνική κοινή γνώμη ταύ-
τιζε τη Γιουγκοσλαβία με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο». Ωστόσο, οι γιουγκοσλα-
βικές ανακινήσεις ίσως δε θα έπρεπε να εκληφθούν τόσο ως εδαφικές απειλές 
εναντίον της Ελλάδας, όσο ως κινήσεις που εξυπηρετούσαν λόγους εσωτερικής 
κατανάλωσης, ικανοποίησης της κοινής γνώμης της ΛΔΜ αλλά και αντίκρουσης 
της βουλγαρικής επιχειρηματολογίας για το Μακεδονικό, λαμβάνοντας υπόψιν 
πως η Σόφια δρούσε ως εντολοδόχος της Μόσχας.

Η δε Γιουγκοσλαβία γνώριζε πως με την Ελλάδα είχε εκ διαμέτρου αντίθετες 
απόψεις στο ζήτημα των μειονοτήτων. Τη δεκαετία του ’50 επέλεξε να μην το 
προβάλλει δυναμικά και φρόντιζε να απορροφά τους πολιτικούς κραδασμούς 
από τις προπαγανδιστικές κινήσεις των Σκοπίων. Η αλλαγή της στάσης της μετά 
το 1960, ωστόσο, υποχρέωσε την Ελλάδα να παγώσει τη διμερή συνεργασία. 

40 Σ. Βαλντέν, Ελλάδα και Ανατολικές χώρες, 1950-1967..., ό.π., σ. 213-218.
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A B S T R A C T
The Greek language education in the prefecture of Argyrokastro begins 
many centuries ago and continues to this day. It is a special part of the 
educational system of the country and has its own peculiarities and its own 
history. Its role is crucial both for the preservation of the national identity 
and for the survival of the community itself.

In the context of this presentation, there will be a historical review of ed-
ucation in the prefecture of Argyrokastro in the period 1945-2018. We will 
focus mainly on the function of the schools of the National Greek Minority 
from the end of World War II until now and will emphasize its features be-
fore the period of the fall of the communist regime, in 1990 and after.

Special reference will be made to the way of teachers training who teach 
in these schools, to the curricula and also to the textbooks that are used.

Finally, there will be mentioned, the factors that led to the shrinking of the 
education and also the solutions that are proposed for the future.

Εισαγωγή
Η ελληνόγλωσση παιδεία στον νομό Αργυροκάστρου μέχρι και το 1913 με τη 

χάραξη των συνόρων, αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της Παιδείας στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Ηπείρου. Από το 1913 και μετά, αν και διατηρεί τις δικές της 
ιδιαιτερότητες, συμβαδίζει εν τούτοις με την παιδεία της χώρας και διαμορφώ-
νεται βάσει πολιτικών, νόμων και διατάξεων που αυτή επιβάλλει.

Η παιδεία στο Αργυρόκαστρο, όπως και στην ευρύτερη περιοχή, κατά τη δι-
άρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας υπήρξε άρρηκτα συνδεδεμένη με την προ-
σπάθεια των κατοίκων της περιοχής να διατηρήσουν την ορθόδοξη πίστη, η 
οποία δοκιμαζόταν συνεχώς υπό την πίεση των Οθωμανών. Αρχικά όλες οι προ-
σπάθειες λειτουργίας σχολείων είχαν ως βασικό κίνητρο τη διδασκαλία της γρα-
φής και ανάγνωσης για τη μελέτη των εκκλησιαστικών κειμένων, αφού άλλωστε 
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αυτά ήταν στην ουσία τα σχολικά εγχειρίδια, και ο χώρος διδασκαλίας ήταν η 
εκκλησία, τα γνωστά «Σχολεία του νάρθηκα».

Την προσπάθεια αυτή ενίσχυσε στη συνέχεια ο Κοσμάς ο Αιτωλός με τις πε-
ριοδείες του στον χώρο (1775-77: 1777-79) αλλά και με τις διδαχές του. Υπό την 
επήρεια του λόγου του Πατροκοσμά και με τη βοήθεια των κατοίκων των περι-
οχών λειτούργησαν σχολεία σε πολλά χωριά και πόλεις της Νοτίου Αλβανίας.1

Η εκπαιδευτική αυτή κίνηση που παρατηρείται τον 18ο αιώνα συνεχίστηκε 
με μεγαλύτερη ένταση τον 19ο και 20ο αιώνα μέχρι και τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη των ελληνικών γραμμάτων στην περιοχή 
ήταν κυρίως η αρωγή, η φιλοπατρία και ο ευεργετισμός των Ηπειρωτών, αλλά 
σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο απόδημος ηπειρωτικός κοινοτισμός. 

Σπουδαίο ρόλο στην ιστορία της παιδείας εκείνη την εποχή, έπαιξαν και οι Μονα-
στηριακές Σχολές της ευρύτερης περιοχής όπως η Σχολή της Μονής Δριάνου (550 
μ.Χ.), η Σχολή της Μονής Διβροβουνίου (Ανώτερη Σχολή των Αρχαίων Γραμμάτων και 
Επιστημών 1775), του Ιωάννου του Θεολόγου στη Μάλτσανη (7ος αι.) κ.ά., οι οποίες 
υπήρξαν τα φυτώρια όπου μορφώθηκαν πολλοί νέοι, οι οποίοι στη συνέχεια διέπρε-
ψαν στο εμπόριο και στα γράμματα, ενώ ταυτόχρονα υπήρξαν δεξαμενές τροφοδο-
σίας της περιοχής με ιερείς και κληρικούς για τη διατήρηση της ορθοδοξίας.

Στο δεύτερο μισό του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα ιδρύθηκαν διάφοροι 
σύλλογοι και οργανισμοί, λέσχες και εφημερίδες με βασικό στόχο την προώθηση 
της ελληνικής παιδείας και πολιτισμού, την ανύψωση του εθνικού και θρησκευ-
τικού φρονήματος στην ιδιαίτερη πατρίδα, την Ήπειρο.2 

Τη διοίκηση των σχολείων την είχαν πάντοτε οι Μητροπολίτες καθώς και οι 
πρόκριτοι από τις διαχειριστικές και εφορευτικές επιτροπές των σχολείων.3 

Τα πρώτα οργανωμένα σχολεία στην περιφέρεια 
Αργυροκάστρου μέχρι και τον 19ο αιώνα
Οι πρώτες αναφορές για την ύπαρξη και λειτουργία σχολείων στην πόλη του 

Αργυροκάστρου ανέρχονται στις αρχές του 17ου αιώνα. Ο Ι. Λαμπρίδης στο έργο 
του «Περί των εν Ηπείρω Αγαθοεργημάτων» αναφέρει ότι το πρώτο Ελληνικό 
Σχολείο στο Αργυρόκαστρο συστήθηκε από τον επίσκοπο Δρυϊνουπόλεως Κάλ-
λιστο, το 1633, ενώ οι μεγαλέμποροι και μεγαλοχτηματίες Αργυροκαστρίτες, που 
εμπορεύονταν με την Ενετία και άλλα κράτη, το υποστήριζαν οικονομικά. Η Σχο-

1 «Κατά την επίσκεψή του στην ΒΗ ο Κοσμάς ο Αιτωλός βρήκε στις περιφέρειες των επισκοπών 
Δρυινουπόλεως και Χειμμάρας 42 μονές. Σε κάποιες υπήρχαν ήδη Σχολεία, πολλά από τα οποία 
ανασύστησε, ενώ σε άλλες ίδρυσε με τη σύμπραξη των κατοίκων των περιοχών τους νέα Σχολεία, 
στα οποία εγκατέστησε και εφοροεπιτροπές». Βλ. Α. Κολτσίδα, Η εκπαίδευση στην Βόρεια Ήπειρο 
κατά την ύστερη περίοδο της οθωμανικής αυτοκρατορίας: η ίδρυση, η οργάνωση και η λειτουργία 
των ελληνικών σχολείων, Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 2007: ΑΠΘ, σ. 122.
2 Π. Μπάρκας, Τα ταξίδια της φηγού, τ. Β΄, Αθήνα 2016: Ελίκρανον, σ. 58.
3 Β. Μπαράς, Το Δέλβινο της Β.Η και οι γειτονικές του περιοχές, Αθήνα 1966, σ. 279.
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λή αυτή διαλύθηκε και επανιδρύθηκε το 1789 από τον λόγιο επίσκοπο Δοσίθεο.4

Στη συνέχεια, στη δεύτερη φάση της από το 1801-1914, η Σχολή καταστράφηκε 
στα χρόνια του 1821, για να αποκαταστήσει και πάλι τη λειτουργία της στα 1830 
ο πατριάρχης Ιωακείμ ο Β΄ και στα 1864 να τη δωροδοτήσει με 15.000 γρόσια ο 
μητροπολίτης Κορυτσάς Νεόφυτος, ο οποίος καταγόταν από το Αργυρόκαστρο.5

Ο Μπαράς αναφέρει ότι το 1756 χτίστηκε στο Αργυρόκαστρο περίλαμπρο 
οικοδόμημα για να στεγάσει το Σχολείο.6 Επίσης στα 1785 μνημονεύεται παλιό 
κληροδότημα του Κ. Γεωργίου που το αφήνει στο Σχολείο Αργυροκάστρου.7

Κατά τον 17o και 18o αιώνα αναφέρεται σε χωριά του Πωγωνίου η λειτουργία 
Σχολών όπως: η Σχολή Μονής Αγίου Αθανασίου Πολύτσανης (1672) την οποία 
ίδρυσε ο Επίσκοπος Σοφιανός,8 Σχολείο Σχωριάδων –το 1793 χτίστηκε το πρώτο 
σχολικό κτήριο το οποίο εγκαινιάστηκε την ίδια μέρα με την εκκλησία,9 Σχολείο 
Σωπικής (το β΄ μισό του 18ου αι.).

Στη Δρόπολη η Σχολή Μονής Δούβιανης ιδρύθηκε από τους μοναχούς με 
παρότρυνση του Κοσμά του Αιτωλού, ο οποίος πέρασε από τη Μονή κατά την 
περιοδεία του το 1777. Το Σχολείο δημιουργήθηκε για την εκπαίδευση των νέων 
της Δούβιανης και της περιοχής.10 Το ίδιο και στην περιοχή Λιουντζουριάς, στο 
χωριό Ερίντη ιδρύθηκε σχολείο το 1779 από τον Κοσμά τον Αιτωλό. Το σχολείο 
αυτό καταγράφεται και κατά το σχολικό έτος 1872-1873.11

Η οργανωμένη εκπαιδευτική κίνηση του 19ου αιώνα 

Στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, κάτω από τις ευνοϊκές ιστορικο-οικονομι-
κο-πολιτικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον 
για την εξάπλωση της ελληνικής παιδείας στον χώρο της Ηπείρου. 

Η όλη εκπαιδευτική και σχολική διαδικασία αυτής της περιόδου λειτούργησε μέσα 
στα πλαίσια της τοπικής εκκλησίας, των Φιλεκπαιδευτικών Συλλόγων της Κωνσταντι-
νούπολης (κυρίως του Ηπειρωτικού) και της Αθήνας και του αντίστοιχου ενδιαφέρο-
ντος της ελληνικής πολιτείας και των επίσημων ελληνικών προξενικών αρχών.12 

Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (1861), ο οποίος 
λειτούργησε ως ένα άτυπο υπουργείο παιδείας του αλύτρωτου ελληνισμού13 σε 

4 Ι. Λαμπρίδης, Περί των εν Ηπείρω Αγαθοεργημάτων, Ιωάννινα 1971, σ. 120.
5 Α. Κολτσίδα, Η εκπαίδευση στην Βόρεια Ήπειρο..., ό.π., σ. 202.
6 Β. Μπαράς, Το Δέλβινο..., ό.π., σ. 310.
7 Π. Πουλίτσας, Ηπειρωτικά Χρονικά Ε΄ (1930), σ. 88-89.
8 Μ. Ζώτος – Χ. Γιάνναρος, Η Πολύτσιανη της ΒΗ, Τοπογραφία και Ιστορία, Ιωάννινα 1989, σ. 273 
και Β. Μπαράς, Το Δέλβινο..., ό.π., σ. 255.
9 Δ. Μπεντούλης, Σχωριάδες Πωγωνίου, Αθήνα 2002: Αφοί Κυριακίδη, σ. 113. 
10 Ν. Κ. Παπαδόπουλος, Η Δούβιανη της Δροπόλεως Βορείου Ηπείρου, Αθήνα 1979, σ. 54.
11 ΕΚΗΦΣ-Α, 1873, 68.
12 Α. Κολτσίδα, Η εκπαίδευση στην Βόρεια..., ό.π., σ. 22.
13 Π. Μπάρκας, Τα ταξίδια της φηγού..., ό.π., σ. 57.
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συνεργασία με τον Ηπειρωτικό Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο και όλους τους υπόλοι-
πους συλλόγους στηριζόμενοι στη γενναιόδωρη βοήθεια των απανταχού Ηπει-
ρωτών ανέλαβαν τη διοίκηση της οργάνωσης και λειτουργίας όλων των σχολεί-
ων και γενικά όλης της εκπαίδευσης στα σχολεία της Βορείου Ηπείρου. 

Θα πρέπει να αναφερθούν οι μεγάλοι ευεργέτες, οι οποίοι συνέβαλαν ου-
σιαστικά στην ανάπτυξη της παιδείας στο Αργυρόκαστρο, ο Χρ. Ζωγράφος και 
οι Βαγγέλης και Κων. Ζάππας. Με προσωπική τους μέριμνα και χρηματοδότηση 
λειτούργησαν τα «Ζωγράφεια Εκπαιδευτήρια» (1869) και τα «Ζωγράφεια Διδα-
σκαλεία» (1874-1891)14 στη γενέτειρα του Ζωγράφου, το Κεστοράτι Αργυροκά-
στρου, καθώς και τα «Ζάππεια Εκπαιδευτήρια» (1860) στη γενέτειρα των Ζάππα, 
στο Λάμποβο, αλλά και πολλά άλλα σχολεία σε ολόκληρη την περιοχή. 

Ο Μπαράς αναφέρει ότι ως το 1912 στην πόλη του Αργυροκάστρου λειτουρ-
γούσαν τα παρακάτω σχολεία στην ελληνική γλώσσα: ένα νηπιαγωγείο, δύο 
παρθεναγωγεία και μια εξατάξιος Αστική Σχολή με 300 και πλέον μαθητές.15

Σύμφωνα με τα διάφορα αρχεία των Συλλόγων εκείνης της εποχής στην ευ-
ρύτερη περιοχή του Αργυροκάστρου την περίοδο αυτή λειτουργούσαν ελληνικά 
σχολεία σε όλα τα χωριά της Άνω και Κάτω Δρόπολης, στο Πωγώνι, το Λιμπόχοβο 
και τα Ριζά. Εκτός αυτών λειτουργούσαν σχολεία σε όλα τα χριστιανικά χωριά της 
περιφέρειας Αργυροκάστρου (τα οποία σήμερα είναι αλβανόφωνα), όπως σε όλα 
τα χωριά της Λιουντζουριάς, της Ζαγοριάς, καθώς και σε χωριά των Ριζών, όπως το 
Λάμποβο, το Χουντκούκι, η Λέκλη, το Χόρμοβο, το Μασκουλόρι, η Χουμελίτσα κ.ά. 

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε και στην εκπαίδευση των γυναικών με την λει-
τουργία Παρθεναγωγείων παράλληλα με τα Αρρεναγωγεία, αλλά και στην εκ-
παίδευσή τους στην υφαντική τέχνη. 

—Το Παρθεναγωγείο Αργυροκάστρου κτίστηκε το 1862 στο Παλιορτό. Αρχι-
κά είχε 150 μαθήτριες. Το 1872 με ευεργεσία του Χρ. Ζωγράφου ανασυγκρο-
τήθηκε. Αναφέρεται η λειτουργία του μέχρι το 1914.
—Στο Μοναστήρι (στη Μονή της Γεννήσεως της Θεοτόκου) της Δούβιανης το 
1858, κατά την εποχή που το διοικούσε «ο ρέκτης και τολμηρός» ιερομόναχος 
Γεράσιμος από τη Δούβιανη, ιδρύθηκε η Σχολή Θηλέων ή η Υφαντουργική Σχο-
λή, η οποία παρέμεινε γνωστή περισσότερο ως Σχολή της Δούβιανης.16 
—Το Παρθεναγωγείο Βουλιαρατίου ιδρύθηκε το 1905 από τον Βασιλάκη 
Κουρεμένο. Ανάμεσα στα άλλα μαθήματα, οι μαθήτριες ασκούνταν και στην 
τέχνη της υφαντικής17

14 Τα Ζωγράφεια Διδασκαλεία ήταν Ανώτερη Σχολή με τμήματα Αρρένων (Αρρεναγωγείο) και Θη-
λέων (Παρθεναγωγείο). Στο ίδιο συγκρότημα λειτουργούσε και πρότυπο Νηπιαγωγείο και πρότυπο 
Δημοτικό Σχολείο με εφτά τάξεις για την άμεση εκπαίδευση των υποψήφιων δασκάλων. Μετά τις πε-
νταετείς σπουδές τους οι απόφοιτοι υποχρεωτικά υπηρετούσαν έμμισθα σε διάφορα σχολεία της ΒΗ 
για τόσο διάστημα όσο διάρκεσαν οι σπουδές τους. Κατά το δεκαοκταετές χρονικό διάστημα της λει-
τουργίας τους, αποφοίτησαν από αυτά περίπου 400 δάσκαλοι και δασκάλες, οι οποίοι επάνδρωσαν 
τα σχολεία της περιοχής. Περισσότερα βλ. στο Ν. Υφαντής, Η Ελληνική παιδεία στη Βόρειο Ήπειρο 
κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας και τα νεότερα χρόνια, Ιωάννινα 2006, σ. 58-65.
15 Β. Μπαράς, Το Δέλβινο..., ό.π., σ. 298.
16 Ν. Κ. Παπαδόπουλος, Η Δούβιανη..., ό.π., Αθήνα 1979, σ. 54.
17 Γ. Καλυβόπουλος – Γ. Χρίστου, Μπουλιαράτι-Δερόπολη Β. Ηπείρου. Ιστορία – Λαϊκός πολιτι-
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Περίοδος του μεσοπολέμου 1914-1945
Η ανεξαρτητοποίηση της Αλβανίας το 1912 και η αναγνώρισή της από την 

Κοινωνία των Εθνών το 1921, επέφερε μεγάλες αλλαγές τόσο στη ζωή των με-
λών της ελληνικής κοινότητας όσο και στην παιδεία της. Η ελληνική μειονότητα, 
η οποία δημιουργήθηκε, με την αυθαίρετη χάραξη των συνόρων το 1913, ήταν 
πλέον κομμάτι του αλβανικού κράτους και η παιδεία της αποσπάστηκε από την 
μακραίωνή της παράδοση και εντάχτηκε στα πλαίσια λειτουργίας της ευρύτερης 
παιδείας της χώρας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Το αλβανικό κράτος ναι μεν αναγνώρισε το δικαίωμα της Μειονότητας για 
παιδεία στη μητρική γλώσσα, βάσει Διεθνών Συμβάσεων και νομοθεσιών,18 αλλά 
ποτέ δεν εξαλείφθηκαν τα προβλήματα για χειραγώγηση, αλλοίωση και συρρί-
κνωση της παιδείας από τη μία και οι συνεχείς διεκδικήσεις από την άλλη, κατα-
στάσεις οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τις μέρες μας. 

Η αλβανική κυβέρνηση επέτρεψε τη λειτουργία ελληνικών σχολείων μόνο 
στις περιοχές που είχε αναγνωριστεί επίσημα η παρουσία ελληνικών πληθυ-
σμών και απαγόρευσε τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στις αλβανόφωνες 
ή στις μικτές περιοχές και τα αστικά κέντρα. Επίσης γινόταν μεθοδευμένες προ-
σπάθειες για εξολοκλήρου έλεγχο των μειονοτικών σχολείων με κεντρικό στόχο 
την αλλοίωση της εκπαίδευσης στην ελληνική μητρική γλώσσα. 

Ενδεικτική της επικρατούσας κατάστασης είναι η αναφορά του επιθεωρη-
τή των σχολείων της ΒΗ Αθ. Ναθαναήλ, ο οποίος για το σχολικό έτος 1928-29 
αναφέρει πως ο διδάσκαλος Φ. Παπαζήσης διδάσκει από ετών κατ’ οίκον την 
ελληνική στους 21 μαθητές και 9 μαθητρίας, καθότι εν τη πόλει ταύτη δεν επι-
τρέπεται υπό των Αλβανικών Αρχών λειτουργία ελληνικού σχολείου.19

Ευρισκόμενη, πάντως, μπροστά στην πίεση της ελληνικής πραγματικότητας 
της περιοχής, η κυβέρνηση των Τιράνων επέτρεψε την ίδρυση, παράλληλα με τα 
δημόσια, και τη λειτουργιά ιδιωτικών (κοινοτικών) ελληνικών σχολείων. 

Το σχολικό έτος 1926-1927, λειτουργούσαν 20 κρατικά σχολεία και 33 κοινο-
τικά ενώ το 1928-1929 αριθμούνται 23 κρατικά και 29 κοινοτικά σχολεία.20

Με συγκεκριμένες τροποποιήσεις για την παιδεία στη χώρα το 1933 περιστέλλε-
ται η λειτουργία των ιδιωτικών (κοινοτικών) σχολείων και η παιδεία της μειονότητας 
περνάει εξολοκλήρου στα χέρια του αλβανικού κράτους. Εκείνο όμως που προκά-
λεσε μεγαλύτερη αγανάκτηση στους κατοίκους της περιοχής ήταν η αντικατάσταση 

σμός, Αθήνα 1975, σ. 122, 124, 165.
18 Για περισσότερα βλ. Κ. Μπαρούτα – Κ. Ξέρρα, «Η παιδεία στο χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειο-
νότητας από την ίδρυση του αλβανικού κράτους µέχρι σήµερα», στο Κ. Α. Δημάδης (επιμ.), Ε΄ Ευρω-
παϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-
2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία, Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014. Διαθέσιμο στον 
δικτυακό τόπο: https://www.eens.org/EENS_congresses/2014/baruta-ksera_kostando.pdf.
19 Χ. Γ. Παπαδόπουλος, Η Εθνική Ελληνική Μειονότητα εις την Αλβανίαν και το σχολικό αυτής ζή-
τημα, Ιωάννινα 1981, σ. 52.
20 Ό.π. 
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των μειονοτικών δασκάλων από Αλβανούς και η αλλαγή των αναλογιών στη διδα-
σκαλία της ελληνικής με την αλβανική (τα μαθήματα θα διεξάγονταν εξολοκλήρου 
στην αλβανική γλώσσα και η ελληνική θα διδάσκονταν ως δεύτερη γλώσσα). 

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα παραπάνω μέτρα η ελληνική κοινότητα απείχε 
από τα μαθήματα το σχολικό έτος 1934-35 και ταυτόχρονα απηύθυνε υπόμνημα δια-
μαρτυρίας στην Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ), όπου και της αναγνωρίστηκε από το Δικα-
στήριο της Χάγης το δικαίωμα για διατήρηση σχολείων στη μητρική γλώσσα. Στη συ-
νέχεια επετράπη τα σχολεία να λειτουργήσουν όπως πρώτα στην ελληνική γλώσσα, 
και ταυτόχρονα να διδάσκεται και η αλβανική γλώσσα κάποιες ώρες την εβδομάδα.

Ωστόσο παρά την απόφαση αυτή, η τακτική της παρεμπόδισης της μειονο-
τικής παιδείας διατηρήθηκε αναλλοίωτη σε όλη την περίοδο που προηγήθηκε 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, για να γίνει ακόμη σκληρότερη και να προσλάβει 
πρωτόγνωρες διαστάσεις μετά την επικράτηση του κόμματος Εργασίας, το 1945. 
Σε εφαρμογή της πολιτικής αυτής οι επίσημα αναγνωρισμένες περιοχές της μει-
ονότητας συρρικνώθηκαν αυθαίρετα σε 99 μόνο χωριά των νομών Αργυροκά-
στρου, Δελβίνου και Αγίων Σαράντα.21 

Μεταπολεμική περίοδος 1945-1990 
Η αντιμετώπιση της ελληνικής εκπαίδευσης από το καθεστώς Χότζα, ο οποίος 

το 1946 αναφερόταν σε 79 σχολεία και ένα λύκειο στην ελληνική γλώσσα, χαρα-
κτηρίζεται από τον αυθαίρετο προσδιορισμό των «μειονοτικών ζωνών» και το δι-
καίωμα των χωριών που βρισκόταν εντός των «μειονοτικών ζωνών» να έχουν σχο-
λεία, απ’ όπου εξαιρείται η περιοχή της Χιμάρας. Στα υπάρχοντα σχολεία βασικής 
εκπαίδευσης η διδασκαλία των ελληνικών γίνεται κατά κύριο λόγο μέχρι και την 
τέταρτη τάξη. Ανεξάρτητα από τις δηλώσεις του αλβανού ηγέτη για τα προνόμια 
της ελληνικής μειονότητας, τα μέτρα που εφάρμοσε οδήγησαν στη σταδιακή συρ-
ρίκνωση της ελληνικής εκπαίδευσης.22 Ακόμη στον Παπαδόπουλο διαβάζουμε:

Τις συστηματικές προσπάθειες για τον περιορισμό του αριθμού των ελ-
ληνικών μειονοτικών σχολείων και των ωρών διδασκαλίας της ελληνικής 
γλώσσας, που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο του μεσοπολέμου, 
συνέχισε και το μεταπολεμικό αλβανικό καθεστώς. Πρωταρχικοί στόχοι 
του νέου εκπαιδευτικού συστήματος υπήρξαν η άμβλυνση των εθνικών 
διαφορών, η καλλιέργεια της σοσιαλιστικής συνείδησης στους νέους και 
η πλήρης ενσωμάτωση των Ελλήνων στο νέο κοινωνικό πρότυπο που δι-
αμορφωνόταν. Η παιδεία παρείχε στρατευμένη μόρφωση, η οποία πολ-
λές φορές, όπως προκύπτει και από την εξέταση σχολικών εγχειριδίων, 
είχε σαφώς ανθελληνικό χαρακτήρα.23 

21 Σ. Ντάγιος, Αποκληρωμένο Έθνος. Η λαϊκή λογοτεχνία των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου, Θεσ-
σαλονίκη 1997.
22 Σ. Ντάγιος, Η ελληνική γλωσσική παιδεία και ο πολιτισμός της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας 
στην Αλβανία κατά τη διάρκεια του κομμουνιστικού ολοκληρωτισμού, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 33.
23 Χ. Γ. Παπαδόπουλος, Η Εθνική Ελληνική Μειονότητα..., ό.π., σ. 208.
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Στο πλαίσιο των προσπαθειών δημιουργίας ενός νέου δυναμικού εκπαιδευ-
τικών με πίστη στην πατρίδα και τις αξίες του σοσιαλισμού, το αλβανικό κράτος 
ίδρυσε το 1945 στο Αργυρόκαστρο ένα ειδικό Εκπαιδευτήριο για τους μειονοτι-
κούς δασκάλους.24 Το Τμήμα Ελληνικών στο Λύκειο Αργυροκάστρου (ή Μειονοτι-
κό Σχολαρχείο ή Ελληνικό Σχολαρχείο στο Αργυρόκαστρο) λειτούργησε μόνο για 
4 χρόνια (1945-1949). Έκλεισε το 1949 και δεν ξαναλειτούργησε. Όλα τα μαθή-
ματα διδάσκονταν στα ελληνικά εκτός από τη μουσική και τη γυμναστική, λόγω 
έλλειψης καθηγητών. Η αλβανική διδάσκονταν σαν δεύτερη γλώσσα. Από αυτό 
αποφοίτησαν περίπου 70 μαθητές, οι οποίοι στη συνέχεια διορίστηκαν δάσκαλοι 
στα Σχολεία της Μειονότητας.25 

Η αλβανική κυβέρνηση με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που ψήφισε η 
Λαϊκή Βουλή στις 17/8/1946 επέβαλε την επτάχρονη υποχρεωτική βασική εκ-
παίδευση, από την 1η ως την 7η, και άνοιξε επτάχρονα σχολεία στις μειονοτικές 
περιοχές με συμπαγή ελληνικό πληθυσμό στους νομούς Αργυροκάστρου, Δελ-
βίνου και Αγίων Σαράντα. Τα μαθήματα στα σχολεία αυτά διδάσκονταν στη νέα 
ελληνική γλώσσα σε όλες τις τάξεις I-VII.

Το 1952 γίνεται η ανατροπή των αναλογιών όπου όλα τα μαθήματα, μετά την 
τέταρτη τάξη του Δημοτικού (δηλ. 5-7) διδάσκονταν στα αλβανικά. Η μητρική 
γλώσσα πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Στα αναγνωσματάρια των ελληνικών σχολείων 
της περιόδου 1946-1960 τα κείμενα περί της αλβανικής πατρίδας κάλυπταν το 
22.3% των θεμάτων, και κατά την περίοδο 1968-1990, αυξήθηκαν στο 26.7%.26

Αργότερα διαπιστώνοντας πως τα σχολεία της ΕΕΜ χρειάζονταν καταρτι-
σμένους εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, ανοίγει στο 
Αργυρόκαστρο, το Σεπτέµβριο του 1955, η Μέση Ελληνική Παιδαγωγική Σχολή, η 
οποία προετοίµαζε εκπαιδευτικούς για τα µειονοτικά δηµοτικά σχολεία. Η σχολή 
έκλεισε το 1961 µε το πρόσχηµα ότι ο αριθµός των δασκάλων που έχουν απο-
φοιτήσει κατά την περίοδο αυτή ήταν επαρκής για τις ανάγκες των µειονοτικών 
δηµοτικών σχολείων. Θα ξαναλειτουργήσει το 1971 και εξακολουθεί να λειτουρ-
γεί ακόµα και σήµερα µε τροποποιηµένο προφίλ ως «Μέση Σχολή µε παιδαγω-
γικό προφίλ στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας».27 Όλα τα μαθήματα πραγ-
ματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα με προσθήκη ωρών για τη διδασκαλία της 
αλβανικής και μιας ξένης γλώσσας. 

Την εποχή αυτή, η αριθμητική δύναμη της ελληνικής εκπαίδευσης εκφράζε-
ται με τους εξής αριθμούς: το 1947 λειτουργούσαν 82 ελληνικά σχολεία, με 5150 
μαθητές και 102 εκπαιδευτικούς, το 1961 όλα τα ελληνόφωνα χωριά της νότιας 
Αλβανίας είχαν αποκτήσει δικό τους δημοτικό σχολείο (103 σχολεία), το 1975 ο 

24 Σ. Βούρη, Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αλβανία, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: file:///C:/
Users/dell/Downloads/ellhnoglwssh_ekp._stin_alvania%20(1).pdf, σ. 50.
25 Κ. Γκατζώνη, Τα ελληνικά Σχολεία στο Αργυρόκαστρο (1633-1960), Ιωάννινα-Αργυρόκαστρο 
2005: ΙΒΕ, σ. 74.
26 Π. Μπάρκα, Τα ταξίδια..., ό.π., σ. 254.
27 Κ. Μπαρούτα – Κ. Ξέρρα, Η παιδεία στο χώρο..., ό.π. 
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αριθμός των σχολείων (δημοτικών και οκτατάξιων) ανήλθε σε 108, με 1718 μα-
θητές και 230 δασκάλους.28

Περίοδος 1990-2010
Μετά την κατάρρευση του δικτατορικού καθεστώτος του Χότζα, στην Αλβα-

νία ξεκίνησαν οι πρώτες προσπάθειες εκδημοκρατισμού της χώρας και μέσα 
στο πλαίσιο αυτό κινήθηκε και η προσπάθεια των Ελλήνων της Αλβανίας για την 
απόκτηση των κατοχυρωμένων από διεθνείς συμβάσεις δικαιωμάτων τους, με 
βασικό δικαίωμα την παιδεία στην ελληνική μητρική γλώσσα. 

Την περίοδο αυτή την παιδεία στην ΕΕΜ επηρεάζουν δύο αξιοσημείωτα γε-
γονότα. Το ένα είναι πως μετά από οργανωμένες προσπάθειες αναγνωρίζονται 
κάποια στοιχειώδη δικαιώματα της κοινότητας με βασικό το δικαίωμά της για 
παιδεία στη μητρική γλώσσα. 

Από το 1991 μέχρι το ’94 γίνονται διάφορες διαβουλεύσεις μεταξύ των εκ-
προσώπων της ΕΕΜ και του αλβανικού κράτους μέχρι να καταλήξουν το 1994 
στην οδηγία 14 του Υπουργείου Παιδείας όπου προσδιορίστηκε το Πρόγραμμα 
σπουδών με αναλογία µαθηµάτων στη µητρική και την επίσηµη γλώσσα, αφή-
νοντας αµοιβαίο ποσοστό 58% µε 42%, αναλογία η οποία εφαρμόζεται μέχρι 
σήμερα. Στο Δημοτικό (I-V) τα μαθήματα διδάσκονται όλα στην ελληνική γλώσσα 
εκτός από μία ώρα ημερησίως αλβανική γλώσσα και στο 9-τάξιο (VI-IX), όπου 
το μάθημα της ελληνικής γλώσσας και τα μαθήματα κοινωνικού περιεχομένου 
διδάσκονται στην ελληνική, ενώ η αλβανική γλώσσα και τα μαθήματα επιστημο-
νικού περιεχομένου αντίστοιχα στην αλβανική.

Το δεύτερο γεγονός είναι η μαζική μετανάστευση του πληθυσμού από τις 
πατρογονικές του εστίες προς τον ελλαδικό χώρο. Συνέπεια της μετανάστευσης 
αυτής ήταν το ξεκίνημα της συρρίκνωσης της ελληνικής ΕΜ και συνάμα η συρ-
ρίκνωση του μαθητικού και διδασκαλικού δυναμικού. Η διαδικασία αυτή συνεχί-
στηκε σταδιακά μέχρι τις μέρες μας. 

Η μείωση του αριθμού των μαθητών στη δεκαετία του 1990 υπολογίζεται σε 
ποσοστό 76%, γεγονός που οφείλεται σε οικονομικούς, κοινωνικούς και πολι-
τικούς λόγους. Οι προσδοκίες κυρίως οικονομικής αποκατάστασης στην Ελλά-
δα ώθησαν πολλές οικογένειες να εγκαταλείψουν την Αλβανία, με αποτέλεσμα 
πολλά σχολεία των μειονοτικών χωριών να κλείσουν.29 Κατά την περίοδο αυτή 
έχουμε τα εξής σημαντικά γεγονότα: 

—Το 1996 ανοίγει το πρώτο δημόσιο ελληνικό σχολείο στην πόλη του Αργυ-
ροκάστρου, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι σήμερα. Στο σχολείο 
αυτό φοιτούν όχι μόνον παιδιά ελληνικής καταγωγής αλλά και αλβανικής κα-
ταγωγής τα οποία γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στην Ελλάδα και όταν οι γονείς 
τους επέστρεψαν στην Αλβανία επέλεξαν τα παιδιά τους να φοιτήσουν σε 

28 Σ. Βούρη, Ελληνόγλωσση εκπαίδευση..., ό.π., σ. 50.
29 Ό.π., σ. 58-69.
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ελληνικό σχολείο μιας και δεν γνώριζαν πολύ καλά την αλβανική γλώσσα.30 
—Τη δεκαετία 1990-2000 κλείνουν τα Δημοτικά Σχολεία σε όλα τα μικρά 
χωριά της Άνω και Κάτω Δρόπολης, της Ρίζας και του Πωγωνίου. Παραμέ-
νουν ανοιχτά αντίστοιχα τα Δημοτικά και οκτάχρονα με συνδιδασκόμενες 
κυρίως τάξεις στα χωριά: Βρυσερά, Βουλιαράτες, Γεωργουτσάτι, Φράστανη, 
Σωφράτικα και Δερβιτσάνη (με κανονικές τάξεις) Γλύνα στη Ρίζα και Πολύ-
τσανη στο Πωγώνι.
—Τη δεκαετία 2000-10 κλείνουν τα σχολεία στα χωριά: Βρυσερά, Γεωργου-
τσάτι, Φράστανη, Σωφράτικα, Γλύνα στη Ρίζα και Πολύτσανη στο Πωγώνι. 
Στο νομό Αργυροκάστρου σήμερα λειτουργούν 3 Σχολεία με όλες τις βαθμί-
δες Δημοτικό εννιάχρονο Λύκειο:

• το Δημόσιο Ελληνικό Σχολείο Αργυροκάστρου που συστεγάζεται από  
 το 2009 με το Ελληνικό Λύκειο (την παλιά Παιδαγωγική Ακαδημία)
• το Ενιαίο Σχολείο Βουλιαρατίου
• και το Ενιαίο Σχολείο Δερβιτσάνης

—Το 2007 λειτούργησε στην πόλη του Αργυρόκαστρου το εννιάχρονο δί-
γλωσσο ιδιωτικό κολέγιο της Μητροπόλεως Αργυροκάστρου «Πνοή Αγάπης», 
το οποίο το σχολικό έτος 2019-2020 ολοκλήρωσε των κύκλο της δωδεκαε-
τούς εκπαίδευσης (Δημοτικό –εννιάχρονο– Λύκειο). 
—Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στο χώρο της ελληνόφωνης Εκπαί-
δευσης στην Αλβανία αποτελεί η ίδρυση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας 
και Λογοτεχνίας το 1993, στο πλαίσιο λειτουργίας πανεπιστηµιακών προ-
γραµµάτων ξένων γλωσσών στο Πανεπιστήµιο Αργυροκάστρου. Το Τμήμα το 
2006 μετονομάστηκε σε Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνι-
κού Πολιτισμού και στα πλαίσια των προγραμμάτων Bachelor και Master που 
λειτουργούν ακόμη σήμερα καλύπτει τις ανάγκες των ελληνικών σχολείων 
με καταρτισμένους εκπαιδευτικούς για τα μαθήματα Γλώσσας, Λογοτεχνίας 
και Κοινωνικού περιεχομένου για το Δημοτικό και το εννιάχρονο σχολείο. 
Το θέμα των εκπαιδευτικών αποτελεί έναν από τους πιο αδύνατους κρίκους 

της παιδείας στη μητρική γλώσσα για το γεγονός ότι η επιμόρφωσή τους δεν 
γίνεται στην ελληνική αλλά στην αλβανική γλώσσα. Με την τελευταία μεταρρύθ-
μιση της παιδείας που έγινε στην Αλβανία το 2014 και προχώρησε σταδιακά ανά 
έτος μέχρι που ολοκληρώθηκε το 2019 καταργήθηκαν τα ξεχωριστά αναλυτικά 
προγράμματα για κάθε ύλη και καθιερώθηκε η Kurricula.

30 Τα δημόσια ελληνικά σχολεία των πόλεων Αργυροκάστρου και Αγίων Σαράντα αποτελούν σή-
μερα τα μεγαλύτερα ελληνόγλωσσα εκπαιδευτικά κέντρα της ΕΕΜ στην Αλβανία. Για το ίδιο θέμα 
στην έκθεση για την παιδεία στον χώρο της ΕΕΜ που πραγματοποίησε το Τμήμα Ελληνικής Γλώσ-
σας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου το 2015 διαβάζου-
με «[...] το σχολικό έτος 2014-15, ο αριθμός των μαθητών απόχτησε μια σταθερότητα προς αύξηση, 
εφόσον αριθμούνται 942 μαθητές, ενώ ο αριθμός των σχολείων συρρικνώθηκε στα 23 με τάση την 
ενίσχυση των σχολείων στις πόλεις Αργυροκάστρου και Αγίων Σαράντα, αντίστοιχα με 186 και 220 
μαθητές. Συνολικά ο αρ. μαθητών είναι: νομός Αργυροκάστρου 431, αντίστοιχα 286 και 145, νομός 
Αγίων Σαράντα 327 και Δελβίνου 184 μαθητές».
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Τα μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνονται σε καλό επίπεδο 
στους βασικούς τομείς παροχής επιστημονικών γνώσεων και εξασφάλισης κοι-
νωνικής αγωγής και μόρφωσης. Υπάρχουν μαθήματα με επιστημονικά γνωστικά, 
δευτερεύοντα μαθήματα, μαθήματα καλλιέργειας δεξιοτήτων, σχεδόν όλα τα 
μαθήματα κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου.

Βελτιώθηκε, επίσης, κατά πολύ η ποιότητα των σχολικών εγχειριδίων. Πα-
ραδοσιακά για τη μειονότητα υπήρχαν δύο κατηγορίες σχολικών εγχειριδίων, 
τα συγγραφέντα και τα μεταφρασθέντα·  δηλ. μέχρι το 2015 στα σχολεία για τα 
μαθήματα που διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα, όπως είναι (Φυσιογνωστικά, 
Κοινωνική Αγωγή, Ιστορία, Μουσική, Εικαστικά για το Δημοτικό και Ιστορία, Γε-
ωγραφία, Αγωγή του Πολίτη, Βιολογία, Εικαστικά, Μουσική και Φυσική Αγωγή 
για το εννιατάξιο) χρησιμοποιούσαν βιβλία τα οποία ήταν ακριβείς μεταφράσεις 
από τα αλβανικά βιβλία, ενώ τα βιβλία για το μάθημα της ελληνικής γλώσσας για 
τις τάξεις 1 – 9, η Ιστορία της Ελλάδας 9 και η Γεωγραφία της Ελλάδας 8 είχαν 
γραφεί αποκλειστικά για την ελληνική μειονότητα. 

Από το 2015, με παρέμβαση του Τμήματος Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Αρ-
γυροκάστρου, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία (συγγραφή και μετάφραση) 
των εγχειριδίων δημιουργήθηκε και μια τρίτη κατηγορία εγχειριδίων «οι προ-
σαρμογές». Τα μαθήματα όπως Ιστορία, η Αγωγή του Πολίτη, η Μουσική και τα 
Εικαστικά μέσα από τα οποία δημιουργείται ή διαμορφώνεται η εθνική και πο-
λιτισμική συνείδηση του μαθητή επιλέχθηκε να μην είναι μετάφραση των βιβλί-
ων που απευθύνονταν στα αλβανόπαιδα και αποσκοπούσαν στη δημιουργία της 
δικής τους εθνικής και πολιτισμικής συνείδησης, αλλά να είναι προσαρμοσμένα 
για τους μαθητές της ΕΕΜ με τις δικές τους ιδιαιτερότητες και τα δικά τους πολι-
τισμικά γνωρίσματα. Έτσι σήμερα στα σχολεία έχουμε τρεις κατηγορίες εγχειρι-
δίων: τα «συγγραφέντα», τα «μεταφρασθέντα» και τα «προσαρμοσθέντα». 

Συγγραφείς από την εθνική ελληνική μειονότητα συντάσσουν και τα βιβλία 
αλβανικής γλώσσας από την πρώτη μέχρι και την τέταρτη δημοτικού.

Εκτός προσοχής παραμένει η εξασφάλιση βιβλίων για την εκμάθηση της ελ-
ληνικής και στα Λύκεια που λειτουργούν στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μει-
ονότητας και ειδικά τα βιβλία για το Ελληνικό Λύκειο που αποτελεί τη συνέχεια 
της ιστορικής παιδαγωγικής ακαδημίας στο Αργυρόκαστρο.
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Πανεπιστήμιο Πειραιώς

A B S T R A C T
The cultivation of cultural relations is the means of utilizing cultural resourc-
es at national, regional or local level. Political scientist Joseph S. Nye sug-
gests two ways of distinguishing international relations: “soft” and “hard” 
power. According to him, “soft power” describes the ability to persuade 
through culture, values   and ideas based on the power of attraction and per-
suasion, as opposed to the “hard power” that conquers or forces through 
military force or threat. After the end of the Cold War and the disintegration 
of the Soviet Union, many new Balkan states emerged. In the case of these 
states, the strategy of cultural diplomacy functions as the strongest equiva-
lent of small states that, without the economic, military or political influence 
of a superpower, are first called upon to survive and then be competed in the 
international political-economic system. Based on the theory of soft power, 
small and new states can become more capable of attracting tourism and 
foreign investment and promoting their profile in other countries or interna-
tional organizations. A flexible tool based on the theory of soft power is town 
twinning. Twinning is the approach of two communities that seek in this way 
to function with a European perspective, in order to face their problems and 
to develop closer ties of friendship between them. According to the data of 
the Greek Ministry of Interior, that refer to the twinning of Greek municipali-
ties in the period 2006-2016, Serbia is in the fifth place among the 41 coun-
tries from which the twinned countries come. This study provides examples 
of good twinning practices among the two countries, covering a wide range 
of topics - art and culture, youth, community participation, sustainable de-
velopment, local public services, local economic development, social partic-
ipation, solidarity, technology, science, education. The author aims to raise 
further research interest in the impact of twinning in the acceding countries 
of the Western Balkans.

Πολιτιστική πολιτική 
Η καλλιέργεια των πολιτιστικών σχέσεων αποτελεί το μέσο αξιοποίησης 

των πολιτιστικών πόρων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Πολιτιστι-
κοί πόροι θεωρούνται: οι πολιτιστικές υποδομές, βιβλιοθήκες, μουσεία, πνευ-
ματικά και πολιτιστικά κέντρα, θέατρα, η πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό 
περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό, ως φορέας δημιουργικότητας, αλλά και 
ως αποδέκτης και συμμετέχων στη διαδικασία της πολιτιστικής παραγωγής και 
κατανάλωσης, καθώς και τα μέσα επικοινωνίας. Στα τελευταία περιλαμβάνονται 
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όλα τα μέσα που έχουν αναπτυχθεί με βάση τις νέες τεχνολογίες («διαδίκτυο, 
ψηφιακές εφαρμογές, κτλ.»), και συντελούν στην ευρύτερη διάδοση των πολιτι-
στικών αγαθών, στη δημιουργικότητα και στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτό-
τητας, καθώς και ο οπτικοακουστικός τομέας.1

Η μελέτη της πολιτιστικής διπλωματίας προϋποθέτει την εμπεριστατωμένη 
γνώση και τη δυνατότητα αναλυτικής προσέγγισης του σχετικού θεσμικού πλαι-
σίου, το οποίο διαχρονικά διαμορφώθηκε και εξακολουθεί να μετεξελίσσεται 
στο διεθνές σύστημα.

 Αυτό το θεσμικό πλαίσιο αποτελεί προϊόν όχι μόνο της διαχείρισης των 
θεμάτων από τους εθνικούς και τους υπερεθνικούς δρώντες, αλλά και των δι-
εργασιών που λαμβάνουν χώρα στα αντίστοιχα πεδία, όπως η διπλωματία των 
πολιτών (public diplomacy).

Ο πολιτικός επιστήμονας, Joseph S. Nye, προτείνει δύο τρόπους διάκρισης 
των διεθνών σχέσεων: την «ήπια» και τη «σκληρή» δύναμη. Σύμφωνα λοιπόν με 
τον ίδιο, ως «ήπια δύναμη» περιγράφεται η ικανότητα να πείθεις μέσω του πολι-
τισμού, των αξιών και των ιδεών, με βάση τη δύναμη της έλξης και της πειθούς, 
σε αντίθεση με τη «σκληρή δύναμη» που κατακτά ή εξαναγκάζει μέσω της στρα-
τιωτικής επιβολής.2

Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και την αποδόμηση της Σοβιετικής Ένω-
σης πολλά νέα βαλκανικά κράτη αναδύθηκαν. Στην περίπτωση των κρατών αυ-
τών, η στρατηγική της πολιτιστικής διπλωματίας λειτουργεί ως το πλέον ισχυρό 
ισοδύναμο των μικρών κρατών, που χωρίς την οικονομική, στρατιωτική ή πολι-
τική επιρροή μιας υπερδύναμης, καλούνται αρχικά να επιβιώσουν και στη συ-
νέχεια να ανταγωνιστούν στο διεθνές πολιτικο-οικονομικό σύστημα. Με βάση 
τη θεωρία της ήπιας ισχύος, τα μικρά και νέα κράτη δύνανται να αποκτήσουν 
μεγαλύτερη ελκυστικότητα ώστε να προσελκύσουν τουριστικό ενδιαφέρον και 
ξένες επενδύσεις και να προωθήσουν το προφίλ τους σε άλλες χώρες ή διεθνείς 
οργανισμούς.

Αδελφοποίηση

Αδελφοποίηση είναι η προσέγγιση δύο κοινοτήτων που επιδιώκουν με 
αυτό τον τρόπο να λειτουργήσουν με ευρωπαϊκή προοπτική, προκειμένου 
να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους και να αναπτύσσουν μεταξύ τους 
ολοένα στενότερους δεσμούς φιλίας.

 Αυτός ήταν ο ορισμός που έδωσε για την αδελφοποίηση μετά τον Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο ο Jean Bareth, ένας από τους ιδρυτές του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών 
Δήμων και Περιφερειών (CEMR). Το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευ-
ρώπης ιδρύθηκε στη Γενεύη το 1951, ως το ευρωπαϊκό τμήμα της παγκόσμιας 

1 Γ. Χριστόγιαννης, Ελληνική πολιτιστική διπλωματία, Αθήνα 2002: Εκδόσεις Σιδέρης.
2 J. S. Nye, Ήπια Ισχύς. Το μέσο της επιτυχίας στην παγκόσμια πολιτική, Αθήνα 2005: Εκδόσεις 
Παπαζήσης.
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οργάνωσης «Ενωμένες Πόλεις και Τοπικές Κυβερνήσεις». Σήμερα, συνιστά τη 
μεγαλύτερη οργάνωση τοπικών και περιφερειακών αρχών στην Ευρώπη, έχο-
ντας ως μέλη τις εθνικές ενώσεις τοπικών αρχών από περισσότερες από 35 
χώρες («οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου 100.000 τοπικές και περιφερεια-
κές αρχές»). Οι βασικές αξίες που εκπροσωπεί η αδελφοποίηση είναι η φιλία, η 
συνεργασία και η αμοιβαία ευαισθητοποίηση μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Η 
αδελφοποίηση αποτελεί επίσης ένα εκπληκτικά ευέλικτο εργαλείο. Μπορεί να 
αναπτυχθεί μεταξύ μικρών χωριών, πόλεων, χωρών, μεγάλων πόλεων. Μπορεί 
να εστιάσει σε ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα θεμάτων, ενώ μπορούν να συμμετέ-
χουν σε αυτή διάφοροι παράγοντες από δύο ή περισσότερες αδελφοποιημένες 
κοινότητες. Δύναται να βοηθήσει τους νέους να συνεργαστούν με τους εταίρους 
τους από τις άλλες χώρες και να ενθαρρύνει την εξέλιξη της επαγγελματικής 
τους σταδιοδρομίας.3 Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ορθής πρακτικής στην 
αδελφοποίηση που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων –τέχνη και πολιτισμός, 
νέοι, συμμετοχή στα κοινά, αειφόρος ανάπτυξη, τοπικές δημόσιες υπηρεσίες, 
τοπική οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συμμετοχή, αλληλεγγύη, τεχνολογία, 
επιστήμη, εκπαίδευση. Αποτελεί μια μακροπρόθεσμη δέσμευση μεταξύ των 
εταίρων και είναι ζωτικό να επανεξετάζεται ανά τακτά διαστήματα η συνεργα-
σία, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες 
και παραμένει αποτελεσματική και δυναμική. Εξίσου σημαντική είναι η διπλή 
δέσμευση που απαιτείται για να είναι επιτυχημένες οι αδελφοποιήσεις: των το-
πικών αρχών, αλλά και των πολιτών. Βασική παραδοχή συνιστά το γεγονός ότι 
δεν μπορεί να υπάρξει αδελφοποίηση χωρίς την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. 
Αυτή η διττή φύση απαιτεί συχνά τη θέσπιση μιας επιτροπής αδελφοποίησης, 
στην οποία μετέχουν τοπικοί αξιωματούχοι και πολίτες.

Θεσμικό πλαίσιο των αδελφοποιημένων Δήμων
Στην Ελλάδα, το εθνικό σημείο επαφής του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020», είναι το αυτοτελές Τμήμα Δι-
εθνών και  Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.4 Σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 220 του ν. 3463/ 2006, οι δήμοι δύνανται να αναπτύσσουν 
τις κατά νόμο πρωτοβουλίες τους για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές 
τους και να προβαίνουν σε πράξεις αδελφοποίησης των πόλεών τους με αντί-
στοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής. Οι εν λόγω αδελφοποιήσεις θα πρέπει να 
στοχεύουν στη μεταξύ τους προαγωγή των οικονομικών, πολιτιστικών, μορφω-
τικών και κοινωνικών σχέσεων, δημιουργώντας φιλικότερους και στενότερους 
δεσμούς σε μακροχρόνιο επίπεδο. Οι αδελφοποιήσεις πόλεων γίνονται με από-

3 Ε. Παπαγαρουφάλη, Ήπια διπλωματία. Διεθνικές αδελφοποιήσεις και ειρηνιστικές πρακτι-
κές στη σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα 2013: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
4 Α. Καρβούνης, «Η Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020. Οι δράσεις και τα μέτρα του Προ-
γράμματος», Αθήνα 15/03/2018.
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φαση των οικείων συμβουλίων και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας 
για τις διεθνείς συνεργασίες των ΟΤΑ διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 4 
παρ. 2β του ν. 3345/2005. Στην εν λόγω Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι 
του Υπουργείου Εσωτερικών (ως Πρόεδρος), του Υπουργείου Εξωτερικών και 
της ΚΕΔΕ («Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας»). 

Ελλάδα και Σερβία
Οι  Ελληνοσερβικές σχέσεις, γνωστές και ως  Ελληνοσερβική φιλία θεωρού-

νται παραδοσιακά φιλικές εξαιτίας πολιτιστικών, θρησκευτικών και ιστορικών 
παραγόντων.

Οι φιλικές σχέσεις έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις διμερείς σχέ-
σεις μεταξύ των δύο εθνών, ιδίως στη σύγχρονη ιστορία κατά τη διάρκεια των 
επαναστάσεων εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, των Βαλκανικών Πο-
λέμων, των Παγκοσμίων Πολέμων και των Γιουγκοσλαβικών πολέμων.

Μετά το βομβαρδισμό του ΝΑΤΟ πολλοί ελληνικοί δήμοι ευαισθητοποιήθη-
καν και παρείχαν ανθρωπιστική βοήθεια στους Σέρβους πληγέντες, με αποτέλε-
σμα πολλοί από αυτούς να συνάψουν συνεργασίες αδελφοποιήσεων που κάποιες 
παρέμειναν ανενεργές και άλλες αναθερμάνθηκαν με το πέρασμα των χρόνων. 

Από τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών που αναφέρονται στις αδελφο-
ποιήσεις ελληνικών δήμων της περιόδου 2006- 2016, η Σερβία βρίσκεται στην 
πέμπτη θέση ανάμεσα στις 41 χώρες που προέρχονται οι αδελφοποιημένοι δή-
μοι του εξωτερικού.5

Αδελφοποιήσεις δήμων – Πρωτόκολλα συνεργασιών

Λαύριο – Αλέξινατς Σερβίας

Το Αλέξινατς της Σερβίας βρίσκεται στον Εθνικό Δρόμο του Βελιγραδίου και 
απέχει περίπου 25 χιλιόμετρα από την πόλη Νις. Η πόλη διαθέτει ανθρακω-
ρυχεία, τα οποία, όμως, έκλεισαν ύστερα από ατύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 
πολλούς ανθρώπους. Διαθέτει πλούσια πολιτιστική κουλτούρα, άφθαστου κάλ-
λους μνημεία βυζαντινού πολιτισμού, («εκκλησίες, Μοναστήρια») και οι κάτοικοί 
του είναι γηγενείς Σέρβοι. 

Οι ασχολίες των κατοίκων με τη γεωργία, κτηνοτροφία, τις μικρές βιοτεχνίες 
και βιομηχανίες, σήμερα τελούν υπό ανασυγκρότηση μετά την καταστροφή από 
τον πόλεμο. Η γνωριμία της πόλης του Λαυρίου με το Αλέξινατς πραγματοποι-
ήθηκε το 1999, την εποχή των βομβαρδισμών που έπλητταν τη γειτονική χώρα 
και εντελώς συμπτωματικά την επόμενη μέρα, μετά την πραγματοποίηση της 
εν λόγω εκδήλωσης, έγινε γνωστό από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ότι είχε 

5 Α. Καρβούνης, «Διπλωματία πόλεων Ι. Οι αδελφοποιήσεις των ελληνικών δήμων 2006-
2016», Υπουργείο Εσωτερικών 2016.
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βομβαρδιστεί το Αλέξινατς και μάλιστα είχε πληγεί με 35 νεκρούς. Το Αλέξινατς, 
ως πόλη ανθρακωρύχων, παρουσίαζε κοινά χαρακτηριστικά με την πόλη του 
Λαυρίου και γι’ αυτό το λόγο, αποφασίστηκε να σταλεί ανθρωπιστική βοήθεια 
από τους φορείς της πόλης, Εργατικό Κέντρο, Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο, 
αλλά και γενικότερα από τους κατοίκους του Λαυρίου. Οι Λαυριώτες ένιωσαν για 
μια ακόμα φορά τον μόχθο των ανθρώπων που η εργασία τους πραγματοποιεί-
ται μέσα στα βάθη της γης και αφουγκράστηκαν τα προβλήματα που προκάλε-
σαν οι βομβαρδισμοί στη γειτονική χώρα. Η γνωριμία αυτή γρήγορα εξελίχθηκε 
σε μία δυνατή σχέση ανάμεσα στις δύο πόλεις με περιεχόμενο αλτρουιστικό και 
ουμανιστικό, στηριζόμενο ιδιαίτερα στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων σχέσεων και 
στην προσφορά στοργής και φροντίδας στα παιδιά του Αλέξινατς που τόσο πολύ 
το είχαν ανάγκη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της σχέσης αποτελούν, άλ-
λωστε, οι συνεχείς αποστολές και η φιλοξενία παιδιών από την πληγείσα πόλη, 
καθώς και η φιλοξενία παιδιών από το ορφανοτροφείο του Αλέξινατς στο Λαύριο 
με τη συμμετοχή και του Δήμου Λαυρεωτικής. Ως επιστέγασμα των παραπάνω και 
κατόπιν προφορικών συζητήσεων και έγγραφης επικοινωνίας που είχε ο Δήμος 
Λαυρεωτικής και ο Δήμος του Αλέξινατς, διαπιστώθηκε η ανάγκη πλέον της αδελ-
φοποίησης των δύο Δήμων με σκοπό την επίτευξη ορισμένων στόχων. Έτσι ο Δή-
μος Λαυρεωτικής με την υπ΄αριθ. 244/7-10-2003 ομόφωνη απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου επισημοποίησε τη σχέση αυτή και αποφάσισε την αδελφοποίηση 
των δύο Δήμων με σκοπό την πραγματοποίηση συγκεκριμένων δράσεων:
Α)  Ανταλλαγή αντιπροσωπειών σε διάφορα επίπεδα (μαθητών, συλλόγων, κτλ.) 

για την καλύτερη σύσφιξη των σχέσεων των δύο πόλεων.
Β)  Δραστηριοποίηση από κοινού σε διάφορους τομείς: Πολιτισμός (διεξαγωγή 

πολιτιστικών εκδηλώσεων), Εκπαίδευση (εκμάθηση ελληνικής και σερβικής 
γλώσσας), Αθλητισμός (ανταλλαγή ομάδων και διοργάνωση αθλητικών εκδη-
λώσεων).
Στη συνέχεια αντιπροσωπεία Δημοτικών Συμβούλων πραγματοποίησε τε-

τραήμερη επίσκεψη στις 21-24 Νοεμβρίου 2003 στο Αλέξινατς ώστε να ξεκινή-
σουν οι επαφές στα πλαίσια της αδελφοποίησης ανάμεσα στις δύο πόλεις κα-
θώς επίσης και να παραστούν στα εγκαίνια της λέσχης ελληνοσερβικής φιλίας 
που δημιουργήθηκε στη συγκεκριμένη πόλη της Γιουγκοσλαβίας.

Η εν λόγω λέσχη, η οποία δημιουργήθηκε με στόχο να αποτελέσει κοινό τόπο 
συνάντησης και επαφής μεταξύ των δύο πόλεων και να συμβάλει τα μέγιστα στη 
σύσφιξη των σχέσεων της πόλης του Αλέξινατς και του Λαυρίου, δημιουργήθηκε 
σε χώρο που ευγενικά παραχώρησε ο ομώνυμος δήμος του Αλέξινατς και αποτε-
λεί το αποκορύφωμα ενεργειών και της αγαστής συνεργασίας που υπήρξε ανά-
μεσα στους Έλληνες και τους Σέρβους. 

Αντίστοιχα ως αποτέλεσμα αυτής της ιδιαίτερης σχέσης, στην πόλη του Λαυ-
ρίου δημιουργήθηκε ο Σύλλογος ελληνοσερβικής φιλίας με την επωνυμία «Σύν-
δεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης των λαών Λαύριο – Αλέξινατς», με πολύπλευρη 
δράση και δραστηριοποίηση στον τομέα της επαφής και της συνεργασίας, αλλά και 
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με περαιτέρω δραστηριότητες και δράσεις εντός της πόλης του Λαυρίου. Με γνώ-
μονα τα ανωτέρω πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα επισκέψεις 
από τις δύο χώρες και ανταλλαγή σχετικών αντιπροσωπειών και εκδηλώσεων. 

Στις 5 Ιουνίου 2007 υπεγράφη στο Αλέξινατς Μνημόνιο Συνεργασίας ανά-
μεσα στο δήμο του Αλέξινατς και στο δήμο Λαυρεωτικής ως βάση έκφρασης και 
επιθυμίας των κατοίκων για υλοποίηση ενεργειών σε πληθώρα τομέων. 6 

Βράνιε (Vranje) Σερβία – Τρίκαλα 

Το Βράνιε είναι πόλη και ομώνυμος δήμος της Σερβίας. Βρίσκεται νότια κοντά 
στα σύνορα με το Κόσοβο, επί της αριστερής όχθης του ποταμού Μοράβα. Απέχει 
περίπου 80 χλμ. σιδηροδρομικώς, νότια, από την πόλη Νις. Στις 16/06/2011 υπο-
γράφηκε μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ της πόλης Vranje της Σερβίας και της 
Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ e-Trikala Α.Ε. από την Ελλάδα το οποίο προέβλεπε:
Α)  τη συνεργασία στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας για την καλύτερη και ευκο-

λότερη υλοποίηση των δικαιωμάτων των πολιτών στην τοπική αυτοδιοίκηση. 
Β) τη μεταφορά των εξειδικευμένων γνώσεων και της πρακτικής εφαρμογής 

των βέλτιστων μοντέλων των ψηφιακών εφαρμογών από το Δήμο Τρικκαίων  
–ως Mentor city, δηλαδή πόλη που κατέχει την τεχνογνωσία του know-how, 
στην πόλη Vranje ως learning city– αφετηρία της δράσης προσαρμογής. 

Γ) Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EXCHANGE 3, υλοποιήθηκε 
η δράση E-urprava.vranje.rs-reaching standards of an information society 
(«πραγματοποίηση της πρότυπης πληροφόρησης της κοινωνίας») για την 
πόλη Vranje της Σερβίας, ενώ ο Δήμος Τρικκαίων χρησιμοποίησε την τεχνο-
γνωσία, πάνω σε θέματα συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμά-
των βάσει προγραμματικής σύμβασης που υπογράφτηκε μεταξύ αυτού, του 
e-trikala και του Οργανισμού Ασκληπιός. 

Στις 19/03/2012 υπογράφηκε σύμφωνο αδελφοποίησης μεταξύ των δύο Δή-
μων με σκοπό την περαιτέρω επιχειρηματική συνεργασία τους κυρίως σε ό,τι 
αφορά μηχανήματα και αγροτικά προϊόντα.7

6 Πρακτικά ΙΣΤ ΄Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής 18-22 Νοεμβρίου 2015 Λαύριο, Καλύ-
βια 2018: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής.
7 Φύλλο απογραφής συμμετοχής ελληνικών ΟΤΑ σε αδελφοποιήσεις πόλεων και ευρωπαϊκά/
διεθνή δίκτυα τοπικών ή/και περιφερειακών αρχών. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: https://www.
google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwim2aOU5Y3sAhWC2uA
KHQBbC88QFjADegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.data.gov.gr%2Fdataset%2Fe10b0a3b-
daab-4f0c-a50c-6c46417f7315%2Fresource%2F1ee7f139-2870-4855-a3b8-7b8e68efc2b0%2
Fdownload%2FOTA2014-.doc&usg=AOvVaw2BPlgMCCb8Ps4hRH91uurF (τελευταία πρόσβαση 
16/08/2018).
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 Σέρρες – Νις

Η Νις είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, μετά το Βελιγράδι και 
το Νόβι Σαντ και το διοικητικό κέντρο της Επαρχίας Νισάβα. Στις 3 Ιουνίου 
2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αδελφοποίησης μεταξύ των δύο δή-
μων, στην πόλη Νις της Σερβίας, όπου πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο η 
επίσημη τελετή υπογραφής από τους δύο δημάρχους των σχετικών πρωτο-
κόλλων.8 Παρέστησαν ο Μητροπολίτης της πόλης Νις κ. Αρσένιος, δημοτικοί 
σύμβουλοι, εκπρόσωποι πολιτικών, στρατιωτικών και διπλωματικών Αρχών  
Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος του Νις υπογράμμισε μεταξύ άλλων τη σπου-
δαιότητα της αμοιβαίας πρωτοβουλίας των δημοτικών Αρχών και τη συμβολή 
της στην προώθηση συνεργασιών στους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού, του-
ρισμού κ.ά. Σημαντική μνεία έγινε στην αδελφική υποστήριξη από την πλευρά 
της Ελλάδας και ιδιαίτερα των Σερραίων πολιτών στους πολίτες της Νις κατά τα 
χρόνια των πολέμων και των Νατοϊκών βομβαρδισμών στη δεκαετία του 1990. 
Με την ευκαιρία της υπογραφής των πρωτοκόλλων αδελφοποίησης των Δήμων, 
η Δημοτική Αντιπροσωπεία επισκέφθηκε την άλλοτε μεγαλοπρεπή κατοικία του 
Μεγάλου Αυτοκράτορα, καθώς επίσης και το μνημείο με τις νεκροκεφαλές των 
επαναστατημένων αλλά ηττηθέντων από τους Οθωμανούς Σέρβων πολεμιστών 
το έτος 1809. Η σερραϊκή δημοτική αντιπροσωπεία, έγινε επίσης δεκτή στην 
κατοικία του, από τον επίσκοπο Αρσένιο, όπου και ανταλλάχθηκαν συμβολικά 
αναμνηστικά δώρα. 

Ελασσόνα – Τρστένικ 

Το Τρστένικ είναι πόλη της επαρχίας Ράσινα στην Κεντρική Σερβία και έχει 
πληθυσμό περίπου 43.000 κατοίκους. Η πόλη και η ευρύτερη περιοχή είναι συν-
δεδεμένη με την πρωτογενή δραστηριότητα (πάνω από το 50% του πληθυσμού 
ασχολείται με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων).

Στις 25/09/2018 υπογράφηκε ανάμεσα στον Δήμο Ελασσόνας και τον Δήμο 
Τρστένικ της Σερβίας, Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης και Συνεργασίας, προσδίδο-
ντας έμφαση σε τομείς όπως η επιχειρηματικότητα, ο τουρισμός και ο πρωτο-
γενής τομέας. Η αδελφοποίηση αυτή θα υλοποιηθεί μέσα από ένα πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων και ανταλλαγών στους τομείς του πολιτισμού και των παραδό-
σεων, της επιχειρηματικότητας, του τουρισμού, της τοπικής αγροτικής παραγω-
γής, του περιβάλλοντος και του αθλητισμού με αμοιβαία οφέλη για την τοπική 
οικονομία.9

8 Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της πρεσβείας της Σερβικής Δημοκρατίας στην Αθήνα: http://
www.athens.mfa.gov.rs/newstext.php?subaction=showfull&id=1527059264&ucat=19&templa
te=Headlines& (τελευταία πρόσβαση 20/11/2018).
9 Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ελασσόνας: https://www.dimoselassonas.gr/index.php/
enimerosi-politwn/deltia-typou/2678-adelfopoiisi-dimon-elassonas-trstenik (τελευταία πρό-
σβαση 20/11/2018).



Επαφές Ελλάδας, Κύπρου και Βαλκανίων στον 20ο και 21ο αιώνα786 |

 Αδελφοποιήσεις εκπαιδευτικών μονάδων

Στόχος των αδελφοποιήσεων ανάμεσα σε εκπαιδευτικές μονάδες συνιστά 
τόσο η καλλιτεχνική δημιουργία όσο και η ανάπτυξη διαπολιτισμικής κουλτού-
ρας και ανταλλαγής απόψεων τόσο των καθηγητών όσο και των μαθητών και  
η διατήρηση σχέσεων φιλίας και συνεργασίας. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
αποτελούν το 7ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας με το σχολείο “Usitelj tasa” από 
την πόλη Nis της Σερβίας, το 1ο δημοτικό σχολείο Σοφάδων με το δημοτικό σχο-
λείο Άγιος Σάββας της πόλης Νις της Σερβίας, το ΓΕΛ Ληξουρίου με το Λύκειο 
του Vozdovac, καθώς και το ιδιωτικό σχολείο «Rountzer Boskovits» του Βελιγρα-
δίου και το Γυμνάσιο του Pierce. 

Συμπεράσματα και προοπτικές 
Η απαρχή της δημιουργίας της αδελφοποίησης ως θεσμού έδινε μια νέα ει-

ρηνευτική ώθηση στους καταπονημένους από τον πόλεμο λαούς και μια προο-
πτική συμφιλίωσης και ανάπτυξης. Στη σύγχρονη εποχή δύναται να αποτελέσει 
βασικό εργαλείο ελευθερίας έκφρασης και συνεργασίας μεταξύ των τοπικών 
κοινωνιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Επιπρόσθετα διαθέτει την προο-
πτική να κινητοποιεί την κοινωνία των πολιτών καθώς τα ερεθίσματα που δέχο-
νται οι πολίτες ως εμπλεκόμενοι φορείς και αποδέκτες των συμφώνων αδελφο-
ποίησης είναι ποικιλότροπα και αναμφισβήτητα. 

Προβληματισμοί προς περαιτέρω διερεύνηση
—Με ποιους μηχανισμούς δύναται η Ελλάδα ως κράτος μέλος της Ε.Ε. να ενθαρ-
ρύνει τη διαδικασία ένταξης της Σερβίας στους κόλπους της Ε.Ε.; 
—Σε ποιον βαθμό δύναται η αδελφοποίηση πόλεων να αποτελέσει βασικό μο-
ντέλο για την πορεία της κατοχύρωσης του ευρωπαϊκού κεκτημένου; 
—Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της συμμετοχής των Ελληνικών Δήμων σε δι-
αδικασίες αδελφοποίησης όσον αφορά την πολιτιστική της διπλωματία και σε 
ποιους τομείς θα μπορούσαν αυτές να επεκταθούν;



Συνέδριο  
των Νεοελληνιστών 

των Βαλκανικών Χωρών

Παράρτημα



ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ
Π. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 1, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Π.Μ.Σ.«ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»

Η αφίσα του Συνεδρίου
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Μανόλης Γ. Βαρβούνης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)
Αντιπρόεδρος Α΄: Μαρία Τζιάτζη, ΔΠΘ
Αντιπρόεδρος Β΄: Μαρία Δημάση, ΔΠΘ 

Αντιπρόεδρος Γ΄: Βασιλική Κοντογιάννη, ΔΠΘ
Γραμματέας: Θανάσης Β. Κούγκουλος, ΔΠΘ

Μέλη:  Ελπίδα Βόγλη, ΔΠΘ |  Δήμητρα Κουκουζίκα, ΔΠΘ |
 Αικατερίνη Μάρκου, ΔΠΘ |  Νικόλαος Μαυρέλος, ΔΠΘ | Νάντια Μαχά, ΔΠΘ |   

Marco Miotto, ΔΠΘ |  Ιωάννης Μπακιρτζής, ΔΠΘ | 
Κυριάκος Σγουρόπουλος, ΔΠΘ |  Δημοσθένης Στρατηγόπουλος, ΔΠΘ | 

Παναγιώτα Τζιβάρα, ΔΠΘ | Γεώργιος Τσιγάρας, ΔΠΘ | Στέλλα Χελιδώνη, ΔΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:  Ζωή Γαβριηλίδου, ΔΠΘ 
 Γραμματέας: Θανάσης Β. Κούγκουλος, ΔΠΘ

Μέλη: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μανόλης Γ. Βαρβούνης, ΔΠΘ

Λάμπρος Βαρελάς, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Δημήτρης Καργιώτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κατερίνα Κωστίου, Πανεπιστήμιο Πατρών
Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ελεονώρα Ναξίδου, ΔΠΘ
Πασχάλης Νικολάου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Κώστας Ντίνας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Έλια Πετρίδου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Δημήτρης Σταματόπουλος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Damla Demirözü, Πανεπιστήμιο İstanbul

Tudor Dinu, Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου
Predrag Mutavdžić, Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου

Dragomira Valtcheva, Πανεπιστήμιο της Σόφιας «Άγιος Κλήμης Αχρίδας»



8.00-9.30 Εγγραφή συνέδρων

ΑΊΘΟΥΣΑ Α ΑΊΘΟΥΣΑ Β ΑΊΘΟΥΣΑ Γ ΑΊΘΟΥΣΑ Δ ΑΊΘΟΥΣΑ Ε

Συνεδρία 1η Η βαλκανική λογοτεχνία
στα ελληνικά λογοτεχνικά 
περιοδικά

Η πρόσληψη των Βαλκανίων  
στη λογοτεχνία

Ελληνισμός, Βαλκάνια και Δύση: 
1453-18ος αιώνας

Όψεις έντεχνου λαϊκού λόγου Η ελληνική γλώσσα ως  
πολιτισμική αξία στα Βαλκάνια

Προεδρείο Δημήτρης Κόκορης

Άλκηστη Σοφού

Σοφία Ίακωβίδου

Στέλλα Σπ. Χελιδώνη

Ελπίδα Βόγλη

Tina Georgieva

Μανόλης Γ. Βαρβούνης 

Gordana Blagojević
Predrag Mutavdžić
Nataliya Sotirova

9.30-9.50

Ιουλιανή Βρούτση

Άτυπες μορφές πολιτιστικής διπλωματίας: 
Η βαλκανική λογοτεχνία στο περιοδικό Νέα 
Εστία (1927-1935)

Σωκράτης Νιάρος

Οι Έλληνες συγγραφείς  
του Μεσοπολέμου μπροστά  
στο εγχείρημα της «Βαλκανικής 
Συνεννόησης»

Marco Miotto

Στοιχεία τοπικής ιστορίας και τοπικής 
ιστοριογραφίας της υστερομεσαιωνικής 
Ιταλίας στο έργο του Λαονίκου 
Χαλκοκονδύλη. Η περίπτωση της Πάδοβας

Στέφανος Τσιόδουλος

Ο Μάρκος Κράλης στις λαϊκές 
παραδόσεις της Δυτικής και  
Κεντρικής Μακεδονίας

Αλεξάνδρα Σφοίνη

Γλώσσες και πολιτισμική ηγεμονία 
στα Βαλκάνια: ο ρόλος της ελληνικής 
(17ος-18ος αι.)

9.50-10.10

Χρύσα Θεολόγου

Η παρουσία της βαλκανικής λογοτεχνίας  
στο περιοδικό Νέα Εστία (1935-1987)

Έλενα Σαρτόρι

«Ο μέγας Παν δεν πέθανε!». Επιτελέσεις 
ανάμεσα στο αρχαϊκό και το ενδεχόμενο 
παράδειγμα της νεοτερικότητας

Φώτιος Λαμπίρης

Οι σχέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας  
των ρουμανικών χωρών με τα Πατριαρχεία 
της Ανατολής κατά τον 16ο αιώνα και έπειτα

Στυλιανός Μουζάκης

Ο ρόλος της ανατολικής και δυτικής 
εκκλησίας στην ανάπτυξη  
των δοξασιών των βρικολάκων  
στα Βαλκάνια

Δημήτριος Ρούμπος

Η επίδραση της ελληνικής γλώσσας 
στη διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας 
και γλωσσικής συνείδησης  
στα Βαλκάνια (18ος-19ος αι.)

10.10-10.30

Αθανάσιος Β. Γαλανάκης

Το περιοδικό Βαλκανική Λογοτεχνία (1937-
1938): Ιστορία, πρόσωπα, κείμενα, κίνητρα

Πασχάλης Νικολάου

Για τον Άγγελο της Θεσσαλονίκης: 
Βαλκανικές και ελληνικές εμπειρίες 
στο ποιητικό έργο της Vesna Goldsworthy

Francesco Scalora    
Francesca Paola Vuturo

Ο ιερέας Domenico Mamola: 
Φωτοσκιάσεις μιας πνευματικής 
φυσιογνωμίας ανάμεσα σε Ανατολή και 
Δύση

Tamara Kostić Pahnoglu 

Μαγικά μέσα στα σερβικά και  
στα ελληνικά λαϊκά παραμύθια.  
Κοινά στοιχεία και διαφορές  
μεταξύ τους και σε σχέση με τη διεθνή 
ταξινόμηση των Aarne – Thompson

Ελένη Καραντζόλα   
Αναστάσιος Παπαϊωάννου

«Ενταύθα σημειούμεν τα συμπίπτοντα 
κατά διαφόρους ημέρας ένεκεν   
μνήμης»: Οι Εφημερίδες του Ιωάννη 
Καρυοφύλλη ως χρονογραφικά και 
γλωσσικά τεκμήρια 

10.30-10.50

Βασίλης Βασιλειάδης

Η γνωριμία με τον γείτονα: η παρουσία  
της λογοτεχνίας των Βαλκανίων  
στα λογοτεχνικά περιοδικά της μεταπολίτευσης

Δέσποινα Παπαστάθη

«Η αιτία του θανάτου;». Για μια ποιητική 
του βαλκανικού αστυνομικού διηγήματος 
στον 21ο αιώνα

Δέσποινα Μιχάλαγα

Κωνσταντινούπολη – Χαλέπι – Βενετία.  
Η διαθήκη ενός ιερωμένου

Παντελής Μπουκάλας

Διαβάζοντας δημοτικά τραγούδια  
των Πομάκων

Κωνσταντίνα Καρακώστα

Η λεξικογραφική δραστηριότητα 
στη Μοσχόπολη. Μια προσπάθεια 
προώθησης της ελληνικής γλώσσας 
στη νότια βαλκανική

10.50-11.10 Συζήτηση

11.10-11.30 Διάλειμμα

Αμφιθέατρο Παλιάς Νομικής
Ολομέλεια του Συνεδρίου

11.30-12.30

Επίσημη έναρξη – Χαιρετισμοί: 

• Μανόλης Γ. Βαρβούνης, Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
•Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, Πρύτανης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
•Ζωή Γαβριηλίδου, Αντιπρύτανης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου
•Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή, Κοσμήτορας Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.
•Μαρία Τζιάτζη, Πρόεδρος Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ.
•Μαρία Δημάση, Πρόεδρος Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών Δ.Π.Θ.
•Εκπρόσωπος του Δήμου Κομοτηνής
•Βασίλης Σαμπατακάκης, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών

Εναρκτήρια κεντρική ομιλία
Προεδρείο: Ζωή Γαβριηλίδου – Μανόλης Γ. Βαρβούνης 

12.30-13.00
Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Έλληνες και άλλοι λαοί της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 15ος-αρχές 19ου αι.:  
Δρόμοι παράλληλοι και τεμνόμενοι

13.00-14.30 Μπουφές για τους συνέδρους

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 
Κτίριο Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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8.00-9.30 Εγγραφή συνέδρων

ΑΊΘΟΥΣΑ Α ΑΊΘΟΥΣΑ Β ΑΊΘΟΥΣΑ Γ ΑΊΘΟΥΣΑ Δ ΑΊΘΟΥΣΑ Ε

Συνεδρία 1η Η βαλκανική λογοτεχνία
στα ελληνικά λογοτεχνικά 
περιοδικά

Η πρόσληψη των Βαλκανίων  
στη λογοτεχνία

Ελληνισμός, Βαλκάνια και Δύση: 
1453-18ος αιώνας

Όψεις έντεχνου λαϊκού λόγου Η ελληνική γλώσσα ως  
πολιτισμική αξία στα Βαλκάνια

Προεδρείο Δημήτρης Κόκορης

Άλκηστη Σοφού

Σοφία Ίακωβίδου

Στέλλα Σπ. Χελιδώνη

Ελπίδα Βόγλη

Tina Georgieva

Μανόλης Γ. Βαρβούνης 

Gordana Blagojević
Predrag Mutavdžić
Nataliya Sotirova

9.30-9.50

Ιουλιανή Βρούτση

Άτυπες μορφές πολιτιστικής διπλωματίας: 
Η βαλκανική λογοτεχνία στο περιοδικό Νέα 
Εστία (1927-1935)

Σωκράτης Νιάρος

Οι Έλληνες συγγραφείς  
του Μεσοπολέμου μπροστά  
στο εγχείρημα της «Βαλκανικής 
Συνεννόησης»

Marco Miotto

Στοιχεία τοπικής ιστορίας και τοπικής 
ιστοριογραφίας της υστερομεσαιωνικής 
Ιταλίας στο έργο του Λαονίκου 
Χαλκοκονδύλη. Η περίπτωση της Πάδοβας

Στέφανος Τσιόδουλος

Ο Μάρκος Κράλης στις λαϊκές 
παραδόσεις της Δυτικής και  
Κεντρικής Μακεδονίας

Αλεξάνδρα Σφοίνη

Γλώσσες και πολιτισμική ηγεμονία 
στα Βαλκάνια: ο ρόλος της ελληνικής 
(17ος-18ος αι.)

9.50-10.10

Χρύσα Θεολόγου

Η παρουσία της βαλκανικής λογοτεχνίας  
στο περιοδικό Νέα Εστία (1935-1987)

Έλενα Σαρτόρι

«Ο μέγας Παν δεν πέθανε!». Επιτελέσεις 
ανάμεσα στο αρχαϊκό και το ενδεχόμενο 
παράδειγμα της νεοτερικότητας

Φώτιος Λαμπίρης

Οι σχέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας  
των ρουμανικών χωρών με τα Πατριαρχεία 
της Ανατολής κατά τον 16ο αιώνα και έπειτα

Στυλιανός Μουζάκης

Ο ρόλος της ανατολικής και δυτικής 
εκκλησίας στην ανάπτυξη  
των δοξασιών των βρικολάκων  
στα Βαλκάνια

Δημήτριος Ρούμπος

Η επίδραση της ελληνικής γλώσσας 
στη διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας 
και γλωσσικής συνείδησης  
στα Βαλκάνια (18ος-19ος αι.)

10.10-10.30

Αθανάσιος Β. Γαλανάκης

Το περιοδικό Βαλκανική Λογοτεχνία (1937-
1938): Ιστορία, πρόσωπα, κείμενα, κίνητρα

Πασχάλης Νικολάου

Για τον Άγγελο της Θεσσαλονίκης: 
Βαλκανικές και ελληνικές εμπειρίες 
στο ποιητικό έργο της Vesna Goldsworthy

Francesco Scalora    
Francesca Paola Vuturo

Ο ιερέας Domenico Mamola: 
Φωτοσκιάσεις μιας πνευματικής 
φυσιογνωμίας ανάμεσα σε Ανατολή και 
Δύση

Tamara Kostić Pahnoglu 

Μαγικά μέσα στα σερβικά και  
στα ελληνικά λαϊκά παραμύθια.  
Κοινά στοιχεία και διαφορές  
μεταξύ τους και σε σχέση με τη διεθνή 
ταξινόμηση των Aarne – Thompson

Ελένη Καραντζόλα   
Αναστάσιος Παπαϊωάννου

«Ενταύθα σημειούμεν τα συμπίπτοντα 
κατά διαφόρους ημέρας ένεκεν   
μνήμης»: Οι Εφημερίδες του Ιωάννη 
Καρυοφύλλη ως χρονογραφικά και 
γλωσσικά τεκμήρια 

10.30-10.50

Βασίλης Βασιλειάδης

Η γνωριμία με τον γείτονα: η παρουσία  
της λογοτεχνίας των Βαλκανίων  
στα λογοτεχνικά περιοδικά της μεταπολίτευσης

Δέσποινα Παπαστάθη

«Η αιτία του θανάτου;». Για μια ποιητική 
του βαλκανικού αστυνομικού διηγήματος 
στον 21ο αιώνα

Δέσποινα Μιχάλαγα

Κωνσταντινούπολη – Χαλέπι – Βενετία.  
Η διαθήκη ενός ιερωμένου

Παντελής Μπουκάλας

Διαβάζοντας δημοτικά τραγούδια  
των Πομάκων

Κωνσταντίνα Καρακώστα

Η λεξικογραφική δραστηριότητα 
στη Μοσχόπολη. Μια προσπάθεια 
προώθησης της ελληνικής γλώσσας 
στη νότια βαλκανική

10.50-11.10 Συζήτηση

11.10-11.30 Διάλειμμα

Αμφιθέατρο Παλιάς Νομικής
Ολομέλεια του Συνεδρίου

11.30-12.30

Επίσημη έναρξη – Χαιρετισμοί: 

• Μανόλης Γ. Βαρβούνης, Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
•Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, Πρύτανης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
•Ζωή Γαβριηλίδου, Αντιπρύτανης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου
•Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή, Κοσμήτορας Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.
•Μαρία Τζιάτζη, Πρόεδρος Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ.
•Μαρία Δημάση, Πρόεδρος Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών Δ.Π.Θ.
•Εκπρόσωπος του Δήμου Κομοτηνής
•Βασίλης Σαμπατακάκης, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών

Εναρκτήρια κεντρική ομιλία
Προεδρείο: Ζωή Γαβριηλίδου – Μανόλης Γ. Βαρβούνης 

12.30-13.00
Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Έλληνες και άλλοι λαοί της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 15ος-αρχές 19ου αι.:  
Δρόμοι παράλληλοι και τεμνόμενοι

13.00-14.30 Μπουφές για τους συνέδρους
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ΑΊΘΟΥΣΑ Α ΑΊΘΟΥΣΑ Β ΑΊΘΟΥΣΑ Γ ΑΊΘΟΥΣΑ Δ ΑΊΘΟΥΣΑ Ε

Συνεδρία 2η Ελληνισμός και Βαλκάνια στον Τύπο Ι Τα Βαλκάνια και ο ελληνισμός  
στην κυπριακή λογοτεχνία

Ελληνισμός, Βαλκάνια και Δύση: 
19ος-20 ός αιώνας

Πολιτισμικές ταυτότητες 
στα Βαλκάνια

Συγκριτικές προσεγγίσεις 
στη γλώσσα

Προεδρείο Βασίλης Βασιλειάδης

Αλεξάνδρα Σφοίνη

Ana Chikovani

Έλενα Σαρτόρι

Ελεονώρα Ναξίδου

Yura Konstantinova

Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης

Βασίλης Δαλκαβούκης

Ζωή Γαβριηλίδου

Ksenia Klimova

14.30-14.50

Αγγελική Γιαννάτου

Οι ιδεολογικές διακυμάνσεις στον χώρο 
των Βαλκανίων μέσα από τις εφημερίδες 
που εξέδωσε ο ριζοσπάστης Ιωσήφ 
Μομφερράτος στην Κεφαλονιά  
(1849-1863)

Κυριάκος Ιωάννου

«Πέφτει νεκρός ο Σταμπουλόφ, κι αρκουδικοί 
σαν πρώτα, / στρέφουν στην δύση μονομιάς 
οι Βούλγαροι τα νώτα»: Πτυχές της πολιτικής 
γεωγραφίας του Βασίλη Μιχαηλίδη στον χώρο 
της βαλκανικής χερσονήσου. Η περίπτωση  
της Βουλγαρίας

Λεωνίδας Μοίρας

Η εξέλιξη των νεοτερικών όρων 
της Γαλλικής Επανάστασης  
στην οθωμανική πολιτική σκέψη

Αικατερίνη Μάρκου

Δύο υπέροχα αρχοντικά, 
δύο καταπληκτικά μουσεία.  
Ξάνθη-Πλόβντιβ: αμφίδρομες σχέσεις

Emiliya Avginova-Nikolova

Το «ψωμί» στη γλώσσα –
σημασιολογικά μοντέλα. 
Φρασεολογισμοί με κύριο συστατικό 
το «ψωμί» στην ελληνική και 
βουλγαρική γλώσσα

14.50-15.10

Σοφία Μπελόκα

Η αποτύπωση της βαλκανικής κρίσης  
των ετών 1875-1878 στον αστικό Τύπο 
της Πελοποννήσου

Μαρία Αμοιρίδου

Η «Χάρτα τ’ Ουρανού» και ο Πατρίδος και 
Ελευθερίας Έρως του Ρήγα στην ποίηση  
του Κυριάκου Χαραλαμπίδη

Elmira Vassileva

American Protestant Missionaries 
among Greeks in the 19th Century

Edith Uncu

Το μοτίβο Γάμος – Θάνατος  
σε μια επιτύμβια επιγραφή  
στο νεκροταφείο της πόλης Σουλινά

Desislava Yordanova-Petrova

Τα μεγεθυντικά στην ελληνική και 
στη βουλγαρική γλώσσα: σημεία 
σύγκλισης και απόκλισης

15.10-15.30

Ștefan Petrescu

Δημοσιογραφικές ανταποκρίσεις.  
Από το Βουκουρέστι στην Αθήνα

Πηνελόπη Στράτη

«...από τον τάφο μου που παραμένει ακόμη 
άγνωστος και σε μένα»: ο Μέγας Αλέξανδρος 
του Κυριάκου Χαραλαμπίδη

Dimitris Miguel Morfakidis Motos

Τα Βαλκάνια και ο ρόλος του ελληνισμού 
στην ισπανική ιστοριογραφία  
του πρώτου μισού του 20ού αιώνα  
(1907-1954)

Γεώργιος Τσιγάρας

Η Ελληνική Γραμμή του Περικλή 
Γιαννόπουλου, η βυζαντινή παράδοση και 
η γενιά του ’30

Iuliana Costea

Συγκριτική προσέγγιση ρουμανικών 
και ελληνικών ιδιωματισμών. 
Η περίπτωση του ζωολογικού 
στοιχείου στους μύθους του Αισώπου

15.30-15.50

Άλκηστη Σοφού

«Η Ελλάς κατά των βαρβάρων» και  
«οι δούλοι της Γερμανίας» (1917-1918)

Αντώνης Πετρίδης

«Πλάι στο ποτάμι, εκεί στο πέρασμα»: ο Έβρος 
ως λογοτεχνικός καθρέφτης σε δύο διηγήματα 
της Νάσιας Διονυσίου

Μαρία-Ελένη Κουζίνη

Λακαριέρ, Λεβέκ, Κοκτώ, Ντεόν: 
Αναζητώντας στην Ελλάδα  του 20ού 
αιώνα τη συνέχεια του ελληνισμού μέσα 
από τις λαϊκές γιορτές, τον χορό και  
το τραγούδι

Βασιλική Κράββα 

«Χάρη στη μουσική δεν πέθανα 
ηθικά»: Έλληνες-Εβραίοι μουσικοί και 
μουσικόφιλοι στα στρατόπεδα θανάτου  
της ναζιστικής Γερμανίας

Στεφανία Αμοιρίδου

Ελληνοσλαβικές γλωσσικές επαφές 
υπό το πρίσμα της ιστορικής 
λεξικογραφίας.  
Σκέψεις και προβληματισμοί

15.50-16.30 Συζήτηση

16.30-17.00 Διάλειμμα

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 
Κτίριο Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας
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ηθικά»: Έλληνες-Εβραίοι μουσικοί και 
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Συνεδρία 3η Ελληνισμός και Βαλκάνια 
στον Τύπο ΙΙ

Αναπαραστάσεις της Ιστορίας 
στη Λογοτεχνία

Βαλκάνια και ελληνισμός: ιστορικές 
διασταυρώσεις στον 19ο και 
στον 20ό αιώνα

Ήθη και έθιμα: όψεις  
της παραδοσιακής καθημερινότητας

Συγκριτικές προσεγγίσεις 
στη γλώσσα και  
γλωσσικά δάνεια στα Βαλκάνια

Προεδρείο Ulrich Moennig 

Βασιλική Κράββα

Αικατερίνη Μάρκου

Πασχάλης Νικολάου 

Marco Miotto 

Δέσποινα Μιχάλαγα

Γεώργιος Τσιγάρας

Στέφανος Τσιόδουλος

Tamara Kostić Pahnoglu

Boris Vounchev 

Desislava Yordanova-Petrova

17.00-17.20

Νικόλαος Τσουρής

Το περιοδικό Παιδικός Αστήρ (1911-1913) 
και οι «Μαγικές Εικόνες» των Βαλκανικών 
Πολέμων

Γιάννης Βαγγελοκώστας

«Balkanfreaks» στο «πανηγύρι της φρίκης»: 
Το Μακεδονικό ζήτημα στη σύγχρονη 
ελληνική πεζογραφία

Ελπίδα Βόγλη

Μεθοδολογικές προτάσεις  
για τη συγκριτική μελέτη της πολιτικής 
ιστορίας στα Βαλκάνια του 19ου αιώνα: 
Η χρησιμότητα των «λεξικών»  
του ιστορικού

Βασίλης Σαμπατακάκης 

Κοινωνικά ήθη και έθιμα σε Ελλάδα και 
Μικρά Ασία στο δεύτερο ήμισυ 
του 18ου αιώνα μέσα από κείμενα 
Σουηδών περιηγητών

Ζωή Γαβριηλίδου   
Irina Tresorukova

Χρηστικά σημάδια για λέξεις-ταμπού 
σε λεξικά της ελληνικής και ρωσικής: 
Συγκριτική μελέτη

17.20-17.40

Πολυξένη Συμεωνίδου   
Βασίλης Μακρυδήμας

Η πρόσληψη των Βαλκανικών Πολέμων 
από τους δημοσιογράφους-λογοτέχνες 
των εφημερίδων Ακρόπολις και Νέον Άστυ 
(Οκτώβριος 1912  - Ιούλιος 1913)

Δημήτρης Κόκορης

Το ιστορικό τραύμα ως αφήγηση: 
«Ντουρντουβάκια»· μία τραυματική πτυχή
 των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων

Χρήστος Δεληγιάννης   
Χαράλαμπος Μπαμπούνης

Η βουλγαροελληνική κρίση του 1885 και 
το μεθοριακό επεισόδιο του 1886  
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

Olga Bakuleva

Τα έθιμα της γέννησης και της βάπτισης 
στον λαϊκό πολιτισμό της Ελλάδας και 
της Κύπρου ως μέρους του βαλκανικού 
χώρου

Nataliya Sotirova

Η πορεία των ελληνικών δάνειων 
λέξεων στη βουλγαρική γλώσσα

17.40-18.00

Δημήτριος Φεγγομύτης

ΟΥΛΚΙΟΥ (ÜLKÜ): Μία τουρκόφωνη 
εφημερίδα της Κομοτηνής κατά τη διάρκεια 
του Μεσοπολέμου

Βασίλης Δαλκαβούκης  
Αλίκη Αποστολίδου

Τα εθνικά ιστοριογραφικά αφηγήματα και  
η λογοθετική πράξη της λογοτεχνίας 
στα Βαλκάνια του 20ού αιώνα

Tina Georgieva 

Οι ρωσικές απόψεις για τον ελληνισμό και 
την τύχη των Βαλκανίων στο δεύτερο μισό 
του 19ου αιώνα (Κωνσταντίν Λεόντιεφ και 
Νικολάι Ντανιλεύσκι)

Μανόλης Γ. Σέργης

Στους αρχέγονους συντροφικούς κήπους 
της Βαλκανικής: τα θρακικά δρώμενα 
Καλινίτσα / Αγιόγιαννος / Γιάγιαννος και 
η ρουμανική Sânziene / Drăgaică, με 
έμφαση στη δεύτερη 

Ksenia Klimova

Στοιχεία ελληνικής προέλευσης  
στο μυθολογικό λεξιλόγιο  
των σλαβικών χωρών των Βαλκανίων

18.00-18.20

Μαρία Ψάχου

Ο αντίκτυπος της σχέσης Ελλήνων 
της μετεμφυλιακής περιόδου  
με τους γειτονικούς βαλκανικούς λαούς και  
η σύγχρονη βαλκανική τραγωδία 
στην ελληνική μεταπολεμική πεζογραφία και 
ποίηση (ερμηνευτικό σχεδίασμα)

Yura Konstantinova

Ελληνοβουλγαρικές αμφίδρομες σχέσεις 
στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 19 ου και 
στις αρχές του 20 ού αιώνα

Ana Chikovani

Τα ήθη και τα έθιμα  
στα έργα του Στρατή Μυριβήλη

Ανδρέας Λενακάκης

Σλαβικά γλωσσικά κατάλοιπα 
στον κρητικό λαϊκό λόγο

18.20-19.00 Συζήτηση

19.00-19.30 Διάλειμμα
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χώρου

Nataliya Sotirova

Η πορεία των ελληνικών δάνειων 
λέξεων στη βουλγαρική γλώσσα

17.40-18.00

Δημήτριος Φεγγομύτης

ΟΥΛΚΙΟΥ (ÜLKÜ): Μία τουρκόφωνη 
εφημερίδα της Κομοτηνής κατά τη διάρκεια 
του Μεσοπολέμου

Βασίλης Δαλκαβούκης  
Αλίκη Αποστολίδου

Τα εθνικά ιστοριογραφικά αφηγήματα και  
η λογοθετική πράξη της λογοτεχνίας 
στα Βαλκάνια του 20ού αιώνα

Tina Georgieva 

Οι ρωσικές απόψεις για τον ελληνισμό και 
την τύχη των Βαλκανίων στο δεύτερο μισό 
του 19ου αιώνα (Κωνσταντίν Λεόντιεφ και 
Νικολάι Ντανιλεύσκι)

Μανόλης Γ. Σέργης

Στους αρχέγονους συντροφικούς κήπους 
της Βαλκανικής: τα θρακικά δρώμενα 
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έμφαση στη δεύτερη 
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Στοιχεία ελληνικής προέλευσης  
στο μυθολογικό λεξιλόγιο  
των σλαβικών χωρών των Βαλκανίων
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Μαρία Ψάχου

Ο αντίκτυπος της σχέσης Ελλήνων 
της μετεμφυλιακής περιόδου  
με τους γειτονικούς βαλκανικούς λαούς και  
η σύγχρονη βαλκανική τραγωδία 
στην ελληνική μεταπολεμική πεζογραφία και 
ποίηση (ερμηνευτικό σχεδίασμα)

Yura Konstantinova

Ελληνοβουλγαρικές αμφίδρομες σχέσεις 
στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 19 ου και 
στις αρχές του 20 ού αιώνα

Ana Chikovani

Τα ήθη και τα έθιμα  
στα έργα του Στρατή Μυριβήλη

Ανδρέας Λενακάκης

Σλαβικά γλωσσικά κατάλοιπα 
στον κρητικό λαϊκό λόγο

18.20-19.00 Συζήτηση

19.00-19.30 Διάλειμμα
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Συνεδρία 4η Βαλκανικές διαστάσεις  
της Νεοελληνικής Γραμματείας  
από τα υστεροβυζαντινά χρόνια έως 
τον Πρώιμο Νεοελληνικό Διαφωτισμό

Βαλκανικές ταυτότητες 
στη μεταπολεμική και 
σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία

Προσφυγικά ζητήματα στα Βαλκάνια Λαϊκός πολιτισμός: παράδοση 
και νεοτερικότητα

Γλώσσα και πολιτισμός 
στα Βαλκάνια

Προεδρείο Μαρία Τζιάτζη

Μανόλης Γ. Σέργης 

Μαρία Δημάση 

Βασιλική Κοντογιάννη 

Tudor Dinu

Χαράλαμπος Μπαμπούνης 

Βασίλης Σαμπατακάκης

Yura Konstantinova
Irina Tresorukova

Δημήτριος Ρούμπος

19.30-19.50

Αναστασία Νικολάου

Η ορθόδοξη ποιητική παράδοση και 
η επιβίωσή της στα χρόνια  
της τουρκοκρατίας στον βαλκανικό χώρο.  
Η περίπτωση των ιαμβικών κανόνων

Πέτρος Μαραζόπουλος

«Θαύμα ανάπτυξης και προόδου» ή 
«συνώνυμο του πρωτογονισμού και 
της προπαγάνδας»; Η πρόσληψη 
του βαλκανικού υπαρκτού σοσιαλισμού 
στη νεοελληνική κουλτούρα

Georgi Dikin

Προσφυγικά θέματα 
στη δεκαετία του 1920

Μανόλης Γ. Βαρβούνης

Κοινά τελετουργικά στοιχεία 
στην παραδοσιακή θρησκευτική 
συμπεριφορά των βαλκανικών λαών

Predrag Mutavdžić  
Αναστάσιος Καμπούρης

Οι στερεότυπες εκφράσεις 
της Νεοελληνικής του τύπου 
dummy pronoun + verb και η 
μεταφρασιμότητά τους στα σερβικά

19.50-20.10

Στέλλα Σπ. Χελιδώνη

Ένας Σέρβος στον θρόνο του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου. Οι αφηγήσεις του γεγονότος 
και η σημασία τους

Αλίκη Τσοτσορού

Διαδρομές στα Βαλκάνια 
της ελληνικής μεταπολεμικής πεζογραφίας

Βασιλική Φίλιου

Η αποκατάσταση των αστών προσφύγων 
στις Σάπες  του νομού Ροδόπης, με βάση 
το αρχείο της Κοινωνικής Πρόνοιας

Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης

Εικονογράφηση «σύγχρονων…
δρακοντοκτόνων». Μικρή συμβολή 
στη σύγχρονη πολιτική σάτιρα

Boris Vounchev  
Irina Strikova

«Όλα τα γουρούνια την ίδια μούρη 
έχουν / Сички свине се една 
зурла носят». Περιπτώσεις 
διαγλωσσικής ελληνοβουλγαρικής 
παροιμιακής παραδειγματικότητας

20.10-20.30

Ulrich Moennig

Ο υστεροβυζαντινός Βίος Αλεξάνδρου και 
η πρόσληψή του στα Βαλκάνια: τεκμήριο 
μιας ορθόδοξης ταυτότητας;

Zdravka Mihaylova

Το θέμα των ρευστών ταυτοτήτων 
στο έργο της Ρέας Γαλανάκη

Γεώργιος Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Οι πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου 
στη Ρουμανία

Νάντια Μαχά

Σχήματα και υφάσματα του οθωμανικού 
κόσμου στις τοπικές ενδυμασίες 
του ευρύτερου ελλαδικού χώρου (18ος αι.-
αρχές 20 ού): Η υλική τους ζωή

Κωστάντω Ξέρρα

Η υφιστάμενη κατάσταση 
της ελληνικής γλώσσας 
στην αλβανική επικράτεια

20.30-20.50

Βασίλειος Τσιότρας 

Φαναριώτες λόγιοι και διδάσκαλοι, και 
η παράδοση των επιστολών 
του Θεόφιλου Κορυδαλλέως

Σοφία Ιακωβίδου

Όψεις του Βαλκάνιου 
στη σύγχρονη μυθοπλασία

Gordana Blagojević

Σύγχρονοι Έλληνες μετανάστες 
στη Σερβία – Ζητήματα εθνικής και 
πολιτισμικής ταυτότητας

Γιώργος Κούζας

Βουλγαρικά καταστήματα τροφίμων 
στην Αθήνα: Στρατηγικές διαχείρισης 
και κατανάλωσης «παραδοσιακών» 
βουλγαρικών προϊόντων  
στον αστικό χώρο σήμερα

Ιωάννης Νεραντζής

Η αμφιμονοσήμαντη σχέση  
τής βαλκανικής ιστορικής 
γεωγραφίας με τη βαλκανική ιστορική 
γλωσσολογία, ως αυτή η σχέση 
καταγράφεται 
στα βαλκανικά τοπωνύμια και 
οικωνύμια. Χρησιμοποιούμενη 
πρωτογενής ιστορική πηγή: δύο 
χάρτες (ευρωπαϊκός και οθωμανικός) 
του τέλους τού 19 ου αιώνα

20.50-21.30 Συζήτηση

Πέρας εργασιών 1ης ημέρας

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 
Κτίριο Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας
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Συνεδρία 5η Βαλκανικές διαστάσεις 
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και 
της Φαναριώτικης Ποίησης

Νεότεροι Έλληνες Λογοτέχνες 
στα Βαλκάνια Ι

Συγκριτικές προσεγγίσεις 
στην ελληνική και βαλκανική 
λογοτεχνία Ι

Ο ελληνισμός στην οθωμανική 
αυτοκρατορία και στη σύγχρονη 
Τουρκία

Διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας και του πολιτισμού 
στα Βαλκάνια

Προεδρείο Μιχαήλ Πασχάλης 

Δημοσθένης Στρατηγόπουλος

Φωτεινή Χριστακούδη-Κωνσταντινίδου

Κυριακή Χρυσομάλλη-Henrich

Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister 

İbrahim Kelağa Ahmet

Ίωάννης Μπακιρτζής 

Παναγιώτα Τζιβάρα

Ελένη Καραντζόλα

Neli Popova

Ελένη Κουρμαντζή

9.00-9.20

Μαρία Χουλιάρα

Ο Ελληνισμός και τα Βαλκάνια ανάμεσα 
στη νεοτερικότητα και την παράδοση τον 18ο 
αιώνα: Η περίπτωση του Ευγένιου Βούλγαρη 
και του μαθητή του Ιώσηπου Μοισιόδακα 

Michał Bzinkowski

Στιγμιότυπα από τα Βαλκάνια 
στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη

Walter Puchner

Γεωγραφικές μακροδομές  
της βαλκανικής λογοτεχνίας  
στην πρόσληψη δυτικών προτύπων και  
η ενδιάμεση θέση των ελληνικών

Sada Payır

Διασκέδαση, ευπρέπεια και παραβίαση 
στην ελληνορθόδοξη κοινότητα  
της Κωνσταντινούπολης στην ύστερη 
οθωμανική αυτοκρατορία

Vojkan Stojičić   
Μάρθα Λαμπροπούλου   
Ivana Milojević  
Dina Dmitrović
Πολιτισμικά στερεότυπα και 
προκαταλήψεις: η επίδρασή τους 
στην εκμάθηση της ελληνικής 
ως ξένης

9.20-9.40

Χριστίνα Λούρη

«Μπακάληδες, τζαρλατάνοι και κούτζουρα 
στο προσκήνιο»: η Απολογία του Ιώσηπου 
Μοισιόδακα (1780)

Θεοδόσης Πυλαρινός

O Kώστας Βάρναλης μαθητής 
στη Φιλιππούπολη (1901)

Ερατοσθένης Καψωμένος

Πολιτισμικά συστήματα και πολιτισμικές 
οικογένειες στην ευρωπαϊκή ήπειρο. 
Τυπολογικά και ταξινομικά κριτήρια

Αθηνά Κονταλή

Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
Καλλίνικος Ε΄ και η μεταφορά 
της Μεγάλης του Γένους Σχολής 
στην Ξηροκρήνη του Βοσπόρου

Dragana Tkalac  
Maya Basic  
Antonina Kostić

Η σημασία της κατανόησης 
του λεξιλογίου στη λογοτεχνική 
ανάλυση κειμένων στη διδασκαλία 
της νέας ελληνικής ως ξένης

9.40-10.00

Θεοδώρα Κοντογεώργη

Πολιτική θεωρία και κοινωνική κριτική 
στην Ηθική στιχουργία του Αλέξανδρου 
Κάλφογλου

Γιώργος Κωστακιώτης

Dor de ducă, dor de ducă, dor de ducă...  
ο Γιώργος Σεφέρης στη Ρουμανία

Νίκος Μαθιουδάκης    
Δήμητρα Γιωτοπούλου

Ποιητικές μεταπλάσεις του δημοτικού 
τραγουδιού «Του νεκρού αδελφού»  
στα Βαλκάνια

Μαρίνα Μπάντιου

Η συνθήκη της Λωζάνης και  
η ανταλλαγή πληθυσμών  
μέσα από τον Τύπο της εποχής

Ασημάκης Φλιάτουρας  
Αγγελική Μουζακίτη  
Χριστίνα Μάρκου   
Άνκα Ρατζένοβιτς   
Σπύρος Κιοσσές

Η λόγια ποικιλία της νέας ελληνικής 
στο διαβαλκανικό ιστορικό 
μικροσκόπιο της γλωσσικής επαφής

10.00-10.20

Αφροδίτη Αθανασοπούλου

Παρατηρήσεις στους δεκαπεντασύλλαβους 
των φαναριώτικων στιχουργημάτων

Νικόλαος Μπουμπάρης

Η Μολδοβλαχία του Τάκη Παπατσώνη και 
του Γιώργου Σεφέρη

Ιωάννης Κιορίδης

Η μορφή του αλόγου στις σερβικές 
ηρωικές μπαλάντες και το ελληνικό 
ακριτικό τραγούδι: συγκριτική προσέγγιση

Πασχάλης Βαλσαμίδης

Απελάσεις Ελλήνων υπηκόων από 
την Τουρκία: Ανέκδοτη αλληλογραφία 
Μητροπολίτου Δέρκων Ιακώβου με τους 
απελαθέντες Μητροπολίτες Σελευκείας 
Αιμιλιανό και Φιλαδελφείας Ιάκωβο 
(1964-1969)

Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος  
Άννα Βακάλη  
Άννα Χατζηπαναγιωτίδη

Τεχνικές Δημιουργικής Γραφής 
για τη διδασκαλία της ελληνικής 
ως ξένης στα Βαλκάνια

10.20-10.40

Μαρία Δημάση   
Αγγελική Μουζακίτη

Η εξέγερση στις Παραδουνάβιες 
Ηγεμονίες το 1821 στα σημερινά 
ελληνικά και ρουμανικά σχολικά 
εγχειρίδια Ιστορίας: Συγκριτική 
ανάλυση και κριτική αποτίμηση

10.40-11.00 Συζήτηση

11.00-11.30 Διάλειμμα

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 
Κτίριο Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας
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Συνεδρία 5η Βαλκανικές διαστάσεις 
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και 
της Φαναριώτικης Ποίησης

Νεότεροι Έλληνες Λογοτέχνες 
στα Βαλκάνια Ι

Συγκριτικές προσεγγίσεις 
στην ελληνική και βαλκανική 
λογοτεχνία Ι

Ο ελληνισμός στην οθωμανική 
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Τουρκία

Διδασκαλία της ελληνικής 
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Κυριακή Χρυσομάλλη-Henrich

Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister 

İbrahim Kelağa Ahmet

Ίωάννης Μπακιρτζής 

Παναγιώτα Τζιβάρα

Ελένη Καραντζόλα

Neli Popova

Ελένη Κουρμαντζή
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Μαρία Χουλιάρα

Ο Ελληνισμός και τα Βαλκάνια ανάμεσα 
στη νεοτερικότητα και την παράδοση τον 18ο 
αιώνα: Η περίπτωση του Ευγένιου Βούλγαρη 
και του μαθητή του Ιώσηπου Μοισιόδακα 

Michał Bzinkowski

Στιγμιότυπα από τα Βαλκάνια 
στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη

Walter Puchner

Γεωγραφικές μακροδομές  
της βαλκανικής λογοτεχνίας  
στην πρόσληψη δυτικών προτύπων και  
η ενδιάμεση θέση των ελληνικών

Sada Payır

Διασκέδαση, ευπρέπεια και παραβίαση 
στην ελληνορθόδοξη κοινότητα  
της Κωνσταντινούπολης στην ύστερη 
οθωμανική αυτοκρατορία

Vojkan Stojičić   
Μάρθα Λαμπροπούλου   
Ivana Milojević  
Dina Dmitrović
Πολιτισμικά στερεότυπα και 
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Συνεδρία 6η Βαλκανικές διαστάσεις 
της Νεοελληνικής Γραμματείας 
(18ος-19ος αι.)

Νεότεροι  Έλληνες Λογοτέχνες 
στα Βαλκάνια ΙΙ

Συγκριτικές προσεγγίσεις 
στην ελληνική και βαλκανική 
λογοτεχνία ΙΙ

Ο ελληνισμός της Θράκης κατά 
την ύστερη οθωμανική περίοδο

Βαλκανικές διαστάσεις 
στο ελληνικό θέατρο

Προεδρείο Αφροδίτη Αθανασοπούλου 

Μargareta Sfirschi-Lăudat

Θεοδόσης Πυλαρινός 

Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος

Ερατοσθένης Καψωμένος

Γιώργος Σαλακίδης

Πασχάλης Βαλσαμίδης

Ίκαρος Μαντούβαλος

Walter Puchner 

Κωνστάντζα Γεωργακάκη

11.30-11.50

Παναγιώτης Μπάρκας

Νεοελληνική ιδεολογία και  Ήπειρος.
Η περίπτωση του χρονικού της Δρόπολης

Γεωργία Λαδογιάννη

Γ. Θεοτοκάς: Εντυπώσεις  
από τη Γιουγκοσλαβία

Στυλιανή Βουτσά

Παμβαλκανική Ομοσπονδία του Ρήγα και 
Παναμερικανική Ένωση του Μπολιβάρ: 
δύο μεγάλοι άνδρες, δύο μεγαλεπήβολα 
οράματα

Ιωάννα Μουσικούδη

Η εκπαίδευση ως εργαλείο  
για τη διαμόρφωση ελληνικής εθνικής 
ταυτότητας στη Θράκη 1880 -1908: 
Εγγενείς αδυναμίες και προβλήματα 
οργάνωσης

Γεώργιος Κράιας

Ραλλού Καρατζά ή  
Το θέατρο στην υπηρεσία  
της εθνεγερσίας 

11.50-12.10

Ελένη Κουρμαντζή

Το  Έρωτος Αποτελέσματα… (Βιέννη 1792) 
και η πολιτική αλληγορία: Ιστορία Γ΄

Georgiana Xanthula Moscu

Λογοτεχνία, ελληνισμός και κομμουνισμός 
στη Ρουμανία, σύμφωνα με ταξιδιωτικά 
κείμενα Ελλήνων συγγραφέων (1947-1964)

Φωτεινή Χριστακούδη-Κωνσταντινίδου

Εθνικές και βαλκανικές ιδιαιτερότητες 
της αισθητικής του ελληνικού ποιητικού 
Συμβολισμού

Ιωάννης Μπακιρτζής

Δευτερεύουσας σημασίας λιμένες  
στη βόρεια αιγιακή ακτή  
κατά την όψιμη οθωμανική περίοδο.  
Η περίπτωση του Πόρτο Λάγους  
(1880-1890)

Χρυσόθεμις Σταματοπούλου- 
Βασιλάκου

Όψεις του πολιτισμού  
στην κωνσταντινουπολίτικη ελληνική 
κοινότητα: Η εν Φαναρίω Λέσχη 
«Μνημοσύνη» και το θέατρο (19 ος-
20ός αι.)

12.10-12.30

Μιχαήλ Πασχάλης

Ξαναδιαβάζοντας τα Ολύμπια του Ρήγα 
σε σύγκριση με το ιταλικό πρωτότυπο

Παύλος Βασιλειάδης  
Ευανθία Παπαευθυμίου

Ελληνορουμανικοί πολιτιστικοί διάλογοι  
κατά τη μεταπολεμική περίοδο:  
Η επίσκεψη των Ελλήνων λογοτεχνών Στρατή 
Μυριβήλη, Άγγελου Τερζάκη, Μαρίας Ράλλη, 
Γεωργίου Κουρμούλη, Γιάννη Ρίτσου και 
Μενέλαου Λουντέμη στη Λαϊκή Δημοκρατία 
της Ρουμανίας την άνοιξη του 1958

Βαρβάρα Ρούσσου

Το παράδειγμα των ποιητριών Κάρμεν 
Σύλβα και Ελένης Γεωργίου (τέλη 
19ου - αρχές  20ού αι.): μια αμφίδρομη 
ελληνορουμανική σχέση στη συνάρθρωση 
φύλου και εθνικής ταυτότητας

Μαρία Καραβασίλη

Αντανακλάσεις στον ιδιωτικό βίο  
της ανάπτυξης του εθνισμού  
στα Βαλκάνια: Η περίπτωση  
της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας 
Αδριανούπολης

Ελένη Χριστοδουλάκη

Ο Δ. Χατζής από τη σελίδα στο σανίδι. 
Αφηγηματολογική προσέγγιση  
της δραματοποίησης του Τέλους της 
μικρής μας πόλης

12.30-12.50

Δημοσθένης Στρατηγόπουλος

Χειρόγραφο του 19ου αιώνα  
από τη Μαρώνεια  
στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Σταυρούλα Τσούπρου

Τα Μικρά ταξείδια τού Δημήτρη Νόλλα  
στα Βαλκάνια του 1993

Βάλια Τσάιτα-Τσιλιμένη

Κυνηγητό του Βάσκο Πόπα και Προδοσία 
της Μαρίας Πολυδούρη: δυο ποιήματα-
πνεύμονες μιας ιστορίας γραμμένης 
για όλον τον κόσμο

Θεόδωρος Κυρκούδης

Το κόμμα Τουρκοελληνικής 
Αδελφοσύνης και οι γιατροί 
της Αδριανούπολης

Μιχαέλα Αντωνίου

Ο Πλούτος του Αριστοφάνη  
από το Εθνικό Θέατρο  
σε σκηνοθεσία Nikita Milivojevic

12.50-13.30 Συζήτηση

13.30-16.30 Διάλειμμα

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 
Κτίριο Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας
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Συνεδρία 7η Έλληνες λόγιοι στα Βαλκάνια
(17 ος - 18ος αι.)

Ο ελληνισμός των Βαλκανίων 
στην παλαιότερη πεζογραφία

Συγκριτικές προσεγγίσεις 
στην ελληνική και βαλκανική  
λογοτεχνία ΙΙΙ

Ελληνικές κοινότητες στα Βαλκάνια 
(19ος - 20ός αι.)

Τα Βαλκάνια στο ελληνικό θέατρο και 
στον κινηματογράφο

Προεδρείο Παναγιώτης Μπάρκας

Ασημάκης Φλιάτουρας

Λίζυ Τσιριμώκου

Λάμπρος Βαρελάς
Michał Bzinkowski

Mariya Hristova
Όλγα Κατσιαρδή-Hering

Vojkan Stojičić
Χρυσόθεμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου

Γιάννης Δημητρακάκης

16.30-16.50

Νικόλαος Μαυρέλος

Έλληνες Ιατροφιλόσοφοι στα Βαλκάνια και 
την Ευρώπη: οι απαρχές της νεοτερικότητας 
(1664-1723)

Σταυρούλα Ντινούδη

Ομοιότητες και διαφορές σχετικά με τα ήθη 
των βαλκανικών χωρών στον Πολυπαθή  
του Γρ. Παλαιολόγου, την Κομψή ιστορία  
Το καθ’ Ευμενείαν και Σαπφιάδην του Κ. Ρωσσέτη και 
Το σαγανάκι της τρέλας του Ρήγα (;)

Γιάννης Μότσιος

Η λυρική τέχνη στην εθνεγερτική ποίηση 
Ελλάδας και Βουλγαρίας του 20 ού αιώνα

Ίκαρος Μαντούβαλος

Η κοινότητα ως εργαστήριο 
αναφυόμενων εντάσεων και 
υποβοσκόντων εθνικισμών. Η ελληνική-
βλαχική (görög-oláh) κοινότητα 
της Βουδαπέστης και ο βαλκανικός 
εθνικισμός στο β́  μισό του 19 ου αιώνα

Κωνστάντζα Γεωργακάκη

Τιτάνικ Βαλς: μια ρουμανική κωμωδία 
στην αθηναϊκή σκηνή

16.50-17.10

Δημήτρης Τζελέπης

Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος 
ο «εξ απορρήτων» (1641-1709) 
στα Βαλκάνια: «ο τας συνθήκας θεις και 
διαλλάξας Οθωμανούς και Γερμανούς»

Ζωή Γεωργιάδου

Το ελληνικό βασίλειο και η ελληνική κοινότητα  
της Κωνσταντινούπολης: η αναπαράσταση  
μιας ιδιόμορφης σχέσης  
μέσα από τα κωνσταντινουπολίτικα Απόκρυφα 
μυθιστορήματα του β́  μισού του 19 ου αιώνα

Κυριακή Χρυσομάλλη-Henrich

Το γεφύρι με τις τρεις καμάρες του Ισμαήλ 
Κανταρέ και το ελληνικό δημοτικό τραγούδι 
Το γιοφύρι της Άρτας: συγκλίσεις και 
αποκλίσεις

Αλεξία Ορφανού  
Μαρία Καραβασίλη

Ελληνικές κοινωνικές συσσωματώσεις 
της Φιλιππούπολης  
με φιλεκπαιδευτικό χαρακτήρα

Ελένη Γεωργίου

Τα Βαλκάνια στην ελληνική σκηνή: 
Η παρουσία βαλκάνιων θεατρικών 
συγγραφέων στο ελληνικό θέατρο μέσα από 
τα παραδείγματα των έργων Οι σιδεράδες, 
Το σακάκι που βελάζει, Ο ασθενής του Δρ. 
Φρόυντ, Ο σπιούνος των Βαλκανίων και Ο 
Επαγγελματίας

17.10-17.30

Παναγιώτα Τζιβάρα

Ο δάσκαλος από το Βυθκούκι και ο 
ιππότης από την Άρτα: μια μικρή ιστορία 
για ένα μεγάλο χειρόγραφο και μία μεγάλη 
βιβλιοθήκη

Θανάσης Β. Κούγκουλος

Αναπαραστάσεις της Αδριανούπολης 
στην ελληνική πεζογραφία του 19 ου αιώνα

Neli Popova

Ο λογοτεχνικός χαρακτήρας 
του γενιτσάρου στα μυθιστορήματα 
Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ Πασά της Ρέας 
Γαλανάκη και Ο Μανόλ με τα εκατό 
αδέρφια του Αντόν Ντόντσεφ

Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη

Ελληνισμός και Βαλκάνια – Αμφίδρομες 
σχέσεις: Η περίπτωση της ελληνικής 
κοινότητας στην Κωστάντζα 
της Ρουμανίας με βάση τα ταφικά 
μνημεία – Ιστορικές και καλλιτεχνικές 
μαρτυρίες

Αφροδίτη Νικολαΐδου  
Ηλέκτρα Βενάκη

Κινηματογραφικές συμπαραγωγές 
με τα Βαλκάνια και αναπαραστάσεις 
της ελληνικότητας

17.30-17.50

Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister

Ο αναγνώστης και ο βιβλιοπώλης του: 
αναγνώσματα του ιατροφιλόσοφου 
Ευθύμιου Αθανασίου  
στα χρόνια 1788-1810

Μαρία Αλεξίου

Οι Σαράντα Εκκλησιές της Ανατολικής Θράκης 
στις Ηθογραφίες του Πολύδωρου Παπαχριστοδούλου

Στέφανος Γραβάνης

Σχέσεις εξουσίας, πολίτες υπό διωγμό 
και ιδεολογία υπό κρίση στην Εποχή της 
εξουσίας (1995) του Ντόμπριτσα Τσότσιτς 
και στην τριλογία Της επανάστασης, της 
μοναξιάς και της λαγνείας (2004) του 
Γιώργου Μιχαηλίδη

Δημήτριος Κουντουράκης

Προσωπογραφικά της Αλεξανδρούπολης 
μέσα από επιτύμβιες επιγραφές 
των Παλαιών Νεκροταφείων της  
(ά  μισό 20ού αι.)

Βασιλική Πέτσα

Συνυπάρχοντας με τον Βαλκάνιο Άλλο  
στις αρχές του 21ου αιώνα: Εθνική ταυτότητα, 
φύλο και σεξουαλικότητα στις ταινίες 
Όμηρος (Γιάνναρης, 2005) και Ξενία 
(Κούτρας, 2014)

17.50-18.30 Συζήτηση

18.30-19.00 Διάλειμμα

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 
Κτίριο Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας
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Συνεδρία 7η Έλληνες λόγιοι στα Βαλκάνια
(17 ος - 18ος αι.)

Ο ελληνισμός των Βαλκανίων 
στην παλαιότερη πεζογραφία

Συγκριτικές προσεγγίσεις 
στην ελληνική και βαλκανική  
λογοτεχνία ΙΙΙ

Ελληνικές κοινότητες στα Βαλκάνια 
(19ος - 20ός αι.)

Τα Βαλκάνια στο ελληνικό θέατρο και 
στον κινηματογράφο

Προεδρείο Παναγιώτης Μπάρκας

Ασημάκης Φλιάτουρας

Λίζυ Τσιριμώκου

Λάμπρος Βαρελάς
Michał Bzinkowski

Mariya Hristova
Όλγα Κατσιαρδή-Hering

Vojkan Stojičić
Χρυσόθεμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου

Γιάννης Δημητρακάκης

16.30-16.50

Νικόλαος Μαυρέλος

Έλληνες Ιατροφιλόσοφοι στα Βαλκάνια και 
την Ευρώπη: οι απαρχές της νεοτερικότητας 
(1664-1723)

Σταυρούλα Ντινούδη

Ομοιότητες και διαφορές σχετικά με τα ήθη 
των βαλκανικών χωρών στον Πολυπαθή  
του Γρ. Παλαιολόγου, την Κομψή ιστορία  
Το καθ’ Ευμενείαν και Σαπφιάδην του Κ. Ρωσσέτη και 
Το σαγανάκι της τρέλας του Ρήγα (;)

Γιάννης Μότσιος

Η λυρική τέχνη στην εθνεγερτική ποίηση 
Ελλάδας και Βουλγαρίας του 20 ού αιώνα

Ίκαρος Μαντούβαλος

Η κοινότητα ως εργαστήριο 
αναφυόμενων εντάσεων και 
υποβοσκόντων εθνικισμών. Η ελληνική-
βλαχική (görög-oláh) κοινότητα 
της Βουδαπέστης και ο βαλκανικός 
εθνικισμός στο β́  μισό του 19 ου αιώνα

Κωνστάντζα Γεωργακάκη

Τιτάνικ Βαλς: μια ρουμανική κωμωδία 
στην αθηναϊκή σκηνή

16.50-17.10

Δημήτρης Τζελέπης

Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος 
ο «εξ απορρήτων» (1641-1709) 
στα Βαλκάνια: «ο τας συνθήκας θεις και 
διαλλάξας Οθωμανούς και Γερμανούς»

Ζωή Γεωργιάδου

Το ελληνικό βασίλειο και η ελληνική κοινότητα  
της Κωνσταντινούπολης: η αναπαράσταση  
μιας ιδιόμορφης σχέσης  
μέσα από τα κωνσταντινουπολίτικα Απόκρυφα 
μυθιστορήματα του β́  μισού του 19 ου αιώνα

Κυριακή Χρυσομάλλη-Henrich

Το γεφύρι με τις τρεις καμάρες του Ισμαήλ 
Κανταρέ και το ελληνικό δημοτικό τραγούδι 
Το γιοφύρι της Άρτας: συγκλίσεις και 
αποκλίσεις

Αλεξία Ορφανού  
Μαρία Καραβασίλη

Ελληνικές κοινωνικές συσσωματώσεις 
της Φιλιππούπολης  
με φιλεκπαιδευτικό χαρακτήρα

Ελένη Γεωργίου

Τα Βαλκάνια στην ελληνική σκηνή: 
Η παρουσία βαλκάνιων θεατρικών 
συγγραφέων στο ελληνικό θέατρο μέσα από 
τα παραδείγματα των έργων Οι σιδεράδες, 
Το σακάκι που βελάζει, Ο ασθενής του Δρ. 
Φρόυντ, Ο σπιούνος των Βαλκανίων και Ο 
Επαγγελματίας

17.10-17.30

Παναγιώτα Τζιβάρα

Ο δάσκαλος από το Βυθκούκι και ο 
ιππότης από την Άρτα: μια μικρή ιστορία 
για ένα μεγάλο χειρόγραφο και μία μεγάλη 
βιβλιοθήκη

Θανάσης Β. Κούγκουλος

Αναπαραστάσεις της Αδριανούπολης 
στην ελληνική πεζογραφία του 19 ου αιώνα

Neli Popova

Ο λογοτεχνικός χαρακτήρας 
του γενιτσάρου στα μυθιστορήματα 
Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ Πασά της Ρέας 
Γαλανάκη και Ο Μανόλ με τα εκατό 
αδέρφια του Αντόν Ντόντσεφ

Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη

Ελληνισμός και Βαλκάνια – Αμφίδρομες 
σχέσεις: Η περίπτωση της ελληνικής 
κοινότητας στην Κωστάντζα 
της Ρουμανίας με βάση τα ταφικά 
μνημεία – Ιστορικές και καλλιτεχνικές 
μαρτυρίες

Αφροδίτη Νικολαΐδου  
Ηλέκτρα Βενάκη

Κινηματογραφικές συμπαραγωγές 
με τα Βαλκάνια και αναπαραστάσεις 
της ελληνικότητας

17.30-17.50

Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister

Ο αναγνώστης και ο βιβλιοπώλης του: 
αναγνώσματα του ιατροφιλόσοφου 
Ευθύμιου Αθανασίου  
στα χρόνια 1788-1810

Μαρία Αλεξίου

Οι Σαράντα Εκκλησιές της Ανατολικής Θράκης 
στις Ηθογραφίες του Πολύδωρου Παπαχριστοδούλου

Στέφανος Γραβάνης

Σχέσεις εξουσίας, πολίτες υπό διωγμό 
και ιδεολογία υπό κρίση στην Εποχή της 
εξουσίας (1995) του Ντόμπριτσα Τσότσιτς 
και στην τριλογία Της επανάστασης, της 
μοναξιάς και της λαγνείας (2004) του 
Γιώργου Μιχαηλίδη

Δημήτριος Κουντουράκης

Προσωπογραφικά της Αλεξανδρούπολης 
μέσα από επιτύμβιες επιγραφές 
των Παλαιών Νεκροταφείων της  
(ά  μισό 20ού αι.)

Βασιλική Πέτσα

Συνυπάρχοντας με τον Βαλκάνιο Άλλο  
στις αρχές του 21ου αιώνα: Εθνική ταυτότητα, 
φύλο και σεξουαλικότητα στις ταινίες 
Όμηρος (Γιάνναρης, 2005) και Ξενία 
(Κούτρας, 2014)

17.50-18.30 Συζήτηση

18.30-19.00 Διάλειμμα
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Συνεδρία 8η Έλληνες λόγιοι στα Βαλκάνια (19ος αι.) Σύγχρονη βαλκανική λογοτεχνία 
στην Ελλάδα και Έλληνες  
λογοτέχνες από τα Βαλκάνια

Η πρόσληψη της βαλκανικής λογοτεχνίας 
στην Ελλάδα: ανθολογίες και κείμενα

Εθνικές ταυτότητες στον 19ο και 20ό αιώνα

Προεδρείο Damla Demirözü

Θανάσης Β. Κούγκουλος

Γιάννης Μότσιος

Κώστας Σκορδύλης

Σταυρούλα Τσούπρου

Γεωργία Λαδογιάννη

Velichka Simonova-Grozdeva 

Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη

Γεώργιος Παναγόπουλος

19.00-19.20

Μαρία Λίτινα

Όψεις του έργου του Γεωργίου Τσουκαλά

Ελπίδα Κόνια

Αρχαίοι ελληνικοί μύθοι  
στη σύγχρονη βαλκανική λογοτεχνία: 
Η περίπτωση του Georgi Gospodinov 
και του Ismail Kadare

Δημήτρης Καργιώτης

Βαλκανικότητα και ανθολογισμός

Σταματία Φωτιάδου

Η ελληνική Μεγάλη Ιδέα σε περιόδους κρίσης:  
Ο ελληνοβουλγαρικός ανταγωνισμός και 
η ελληνοτουρκική προσέγγιση  
στα τέλη του 19 ου αιώνα

19.15

ΑΊΘΟΥΣΑ Ε
Αρχιμ. Ευάγγελος Υφαντίδης

Διάλεξη: Η συμβολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου  
στην κοινωνική ανάπτυξη  των Βαλκανίων  
μετά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης

19.20-19.40

Şehnaz Şimşek Şişmanoğlu

Μια άγνωστη μετάφραση του Πέραν Απόκρυφα 
στα καραμανλίδικα: Μπέγιογλου Απόκρυφα 
του Ευαγγελινού Μισαηλίδη

Σπύρος Κιοσσές  
Κατερίνα Σχοινά

Μεθοριακή αφήγηση και ποιητική  
της ταυτότητας: η περίπτωση  
του Μιροσλάβ Πένκοφ

Άντεια Φραντζή

Αίμος. Ανθολογία Βαλκανικής Ποίησης: Ένα εγχείρημα 
άμεσης επικοινωνίας των βαλκανικών λαών

Βασίλης Φούκας  
Μενέλαος Τζιφόπουλος 

Εκπαιδευτικός δανεισμός και ο μύθος  
του Προκρούστη: Το «παράδειγμα»  
της εκπαίδευσης των διδασκαλισσών  
στα Βαλκάνια τον 19 ο αιώνα

19.40-20.00

Αναστασία Τσαπανίδου 

Κ. Σ. Πέρβελης: ένας περιφερόμενος λογοτέχνης και 
θεατράνθρωπος στα Βαλκάνια του ύστερου 19ου αιώνα

Θεοδούλη Αλεξιάδου

«Ένας απέδω και άλλος απέκει».
Η ποιητική της νοσταλγίας  
στο έργο του Νίκου Κατσαλίδα

Γιάννης Δημητρακάκης

Στοιχεία για την πρόσληψη της ιδεολογικής μεταστροφής 
του Παναΐτ Ιστράτι στην Ελλάδα (1933-1935)

Ευσταθία Παρασκευά

Εθνικές ταυτότητες στον Μακεδονικό Αγώνα 
και τους Βαλκανικούς Πολέμους στα σχολικά 
Νεοελληνικά Αναγνώσματα του Μεσοπολέμου

20.00-20.20

Δημήτριος Κότσικας

Ν. Γ. Δόσιος: ένας Ηπειρώτης λόγιος στη Ρουμανία  
(1882-1912)

Σάββας Καράμπελας

Πρώιμα και όψιμα ποιήματα  
του Χρήστου Χαρτοματσίδη: Σχέσεις 
με την εποχή τους και τα πεζά και 
θεατρικά κείμενά του (1986-2018)

Λίζυ Τσιριμώκου

H διαβαλκανική γεφυροποιία του  Ίβο  Άντριτς

Ηλίας Σκουλίδας

Οι ακτιβιστές του «βορειοηπειρωτικού ζητήματος»: 
από τη θεσμική αναγνώριση στη δημόσια ιστορία

20.20-21.00 Συζήτηση

Πέρας εργασιών 2ης ημέρας

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 
Κτίριο Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας
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Συνεδρία 8η Έλληνες λόγιοι στα Βαλκάνια (19ος αι.) Σύγχρονη βαλκανική λογοτεχνία 
στην Ελλάδα και Έλληνες  
λογοτέχνες από τα Βαλκάνια

Η πρόσληψη της βαλκανικής λογοτεχνίας 
στην Ελλάδα: ανθολογίες και κείμενα

Εθνικές ταυτότητες στον 19ο και 20ό αιώνα

Προεδρείο Damla Demirözü

Θανάσης Β. Κούγκουλος

Γιάννης Μότσιος

Κώστας Σκορδύλης

Σταυρούλα Τσούπρου

Γεωργία Λαδογιάννη

Velichka Simonova-Grozdeva 

Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη

Γεώργιος Παναγόπουλος

19.00-19.20

Μαρία Λίτινα

Όψεις του έργου του Γεωργίου Τσουκαλά

Ελπίδα Κόνια

Αρχαίοι ελληνικοί μύθοι  
στη σύγχρονη βαλκανική λογοτεχνία: 
Η περίπτωση του Georgi Gospodinov 
και του Ismail Kadare

Δημήτρης Καργιώτης

Βαλκανικότητα και ανθολογισμός

Σταματία Φωτιάδου

Η ελληνική Μεγάλη Ιδέα σε περιόδους κρίσης:  
Ο ελληνοβουλγαρικός ανταγωνισμός και 
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Πέρας εργασιών 2ης ημέρας
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ΑΊΘΟΥΣΑ Α ΑΊΘΟΥΣΑ Β ΑΊΘΟΥΣΑ Γ ΑΊΘΟΥΣΑ Δ

Συνεδρία 9η Μετάφραση της ελληνικής λογοτεχνίας 
στα Βαλκάνια

Ελληνοτουρκικές σχέσεις 
στη λογοτεχνία

Πρόσωπα και θεσμοί  
στον 18ο και στον 19ο αιώνα

Επαφές Ελλάδας, Κύπρου και Βαλκανίων 
στον 20ό και 21ο αιώνα

Προεδρείο Άντεια Φραντζή

Νικόλαος Μαυρέλος

Γιώργος Κωστακιώτης

Δημήτρης Καργιώτης 

Şehnaz Şimşek Şişmanoğlu

Νάντια Μαχά

Βασίλης Φούκας

Ηλίας Σκουλίδας

Μαρία Λίτινα

9.00-9.20

Velichka Simonova-Grozdeva  
Mariya Hristova

«Απ’ όσα έκαμα κι απ’ όσα είπα»: Ο Κ. Π. Καβάφης και  
οι Βούλγαροι μεταφραστές του

Damla Demirözü

Τα συμπτώματα του εθνικισμού 
στη μυθοπλασία της Ανταλλαγής  
των Πληθυσμών: Η Θεσσαλονίκη  
με το Μοβ Καφτάνι  
του Yılmaz Karakoyunlu

Χαράλαμπος Μηνάογλου

«Ο Βούλγαρος τη φύσει, Έλλην τη προαιρέσει»: Ο Ανα-
στάσιος Μιχαήλ παρουσιάζει Βαλκάνιους ελληνομαθείς 
λογίους στην Ακαδημία του Βραδεμβούργου (1707)

Μιχαήλ Παλάγκας

Όψεις της ελληνογιουγκοσλαβικής συνεργασίας 
κατά τις πρώτες δεκαετίες του Ψυχρού Πολέμου: 
Η περίπτωση της συμφωνίας της διασυνοριακής 
επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών (1959)

9.20-9.40

Λάμπρος Βαρελάς

Μεταφράσεις ελληνικών μυθιστορημάτων στα βουλγαρικά 
(19ος αι.)

Aslι Çete

Η Κωνσταντινούπολη και η Κόκκινη 
Μηλιά ως ιδανικοί χώροι 
των ελληνικών και τουρκικών 
εθνικών αφηγημάτων

Γεώργιος Παναγόπουλος

Ο όσιος Βασίλειος της Poiana Marului και ο προδρομικός 
ρόλος του στην ησυχαστική αναγέννηση του 18ου αιώνα 
στον ελλαδικό χώρο: Πολυεθνικές διασταυρώσεις 
στο κοινό υπόβαθρο της ορθόδοξης πνευματικότητας

Αναστασία Χαμάτσου

Κύπρος - Γιουγκοσλαβία 1960-1992

9.40-10.00

Μargareta Sfirschi-Lăudat

Tα κοινά τουρκικά δάνεια της ελληνικής και της ρουμανικής 
γλώσσας στα διηγήματα του Γ. Βιζυηνού και η απόδοσή τους 
στη ρουμανική μετάφραση των Νεοελληνικών Διηγημάτων: 
σημασιολογικές και μεταφρασεολογικές παρατηρήσεις

Άνθη Καρρά  
Γιώργος Σαλακίδης

Οι Ρωμιοί και ο κόσμος τους 
στο διηγηματικό έργο του Σαΐτ Φαΐκ 

Ελεονώρα Ναξίδου

Ο ήρωας εθνικός Άλλος  
στον Αγώνα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας:  
η περίπτωση του στρατηγού Χατζηχρήστου Βούλγαρη

Ευανθία Μπαρούτα  
Κωστάντω Ξέρρα

Η παιδεία στον νομό Αργυροκάστρου 
πριν και μετά το 1990

10.00-10.20

Κώστας Σκορδύλης 

Μετάφραση και ιδιοπολιτισμικά στοιχεία: Ο Καζαντζάκης 
στα αλβανικά και στα ρουμανικά

İbrahim Kelağa Ahmet

Η ελληνοτουρκική συνύπαρξη  
μέσα από τη λογοτεχνία:  
Τα διαπολιτισμικά στοιχεία  
στα ηθογραφικά διηγήματα και  
τις ταξιδιωτικές ιστορίες  
του Καρκαβίτσα

Αλεξία Ορφανού

Η διοίκηση του Γεωργίου Βέροβιτς (Djordje Berović of 
Skadar) ως ηγεμόνα της Σάμου (1894-1896). Η συμβολή 
του στη δημοσιονομική πολιτική, τη δημόσια διοίκηση και 
την ανάπτυξη της παιδείας

Αικατερίνη Αρβανιτάκη

Πολιτιστικές σχέσεις: Ελλάδα - Σερβία.  
Η περίπτωση των αδελφοποιήσεων 1990-2019

10.20-11.00 Συζήτηση

11.00-11.30 Διάλειμμα
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Αμφιθέατρο Παλιάς Νομικής

Ολομέλεια του Συνεδρίου  
Καταληκτήρια κεντρική ομιλία

Προεδρείο Ζωή Γαβριηλίδου 

Μανόλης Γ. Βαρβούνης

11.30-12.00

Tudor Dinu

Το Βουκουρέστι των Φαναριωτών – ένα σχέδιο μελέτης 
του βαλκανικού αστικού πολιτισμού κατά την εποχή του 
Διαφωτισμού

12.00-12.30

Μανόλης Γ. Βαρβούνης  
Θανάσης Β. Κούγκουλος

Κλείσιμο των εργασιών του 4ου Συνεδρίου  
των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών  
«Ελληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις: γλώσσα, 
ιστορία, λογοτεχνία, πολιτισμός (1453 – 2019)»

12.30-13.30

Στρογγυλή τράπεζα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Νεοελληνικών Σπουδών: Προοπτικές  
των Νεοελληνικών Σπουδών στα Βαλκάνια

Συντονισμός: Βασίλης Σαμπατακάκης

13.30

Μπουφές για τους συνέδρους



Συνέδριο  
των Νεοελληνιστών 

των Βαλκανικών Χωρών

Περιεχόμενα τόμων A΄, B΄, Γ΄ 



Περιεχόμενα Α΄ Τόμου 
Λογοτεχνία I 

Χαιρετισμός
Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή .................................................................................. 13

Εισαγωγικό σημείωμα
Μανόλης Γ. Βαρβούνης – Θανάσης Β. Κούγκουλος ................................................. 15

Η πρόσληψη της βαλκανικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα:  
ανθολογίες και κείμενα
Βαλκανικότητα και ανθολογισμός ....................................................................................... 24
Δημήτρης Καργιώτης

Αίμος. Ανθολογία Βαλκανικής Ποίησης: Ένα εγχείρημα άμεσης επικοινωνίας 
των βαλκανικών λαών Μνήμη Χρήστου Γ. Παπουτσάκη .............................................34
Άντεια Φραντζή

Βαλκανικές διαστάσεις της Νεοελληνικής Γραμματείας 
από τα υστεροβυζαντινά χρόνια έως τον Πρώιμο Νεοελληνικό Διαφωτισμό
H ορθόδοξη ποιητική παράδοση και η επιβίωσή της 
στα χρόνια της τουρκοκρατίας 
στον βαλκανικό χώρο: Η περίπτωση των ιαμβικών κανόνων .................................... 42
Αναστασία Νικολάου

Φαναριώτες λόγιοι και η παράδοση των επιστολών 
του Θεόφιλου Κορυδαλλέως: «Ιστορίες» ζωής και εκπαιδευτικής δράσης ......... 54
Βασίλειος Τσιότρας

Έλληνες λόγιοι στα Βαλκάνια (17ος-18ος αι.)
Έλληνες Ιατροφιλόσοφοι στα Βαλκάνια και την Ευρώπη:  
η απαρχή της Nεωτερικότητας (1664-1727)..................................................................... 72
Νικόλαος  Μαυρέλος

Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ο «εξ απορρήτων»  
(1641-1709) στα Βαλκάνια: «ὁ τὰς συνθήκας θείς, καὶ 
διαλλάξας Ὀθωμανοὺς καὶ Γερμανούς» ............................................................................ 87
Δημήτρης Τζελέπης
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Ὁ δάσκαλος ἀπό τό Βυθκούκι καί ὁ ἱππότης ἀπό  
τήν Ἄρτα: μιά μικρή ἱστορία γιά ἕνα μεγάλο χειρόγραφο ............................................101
Παναγιώτα Τζιβάρα

Βαλκανικές διαστάσεις
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και της Φαναριώτικης Ποίησης
Ελληνισμός και τα Βαλκάνια ανάμεσα στη νεωτερικότητα 
και την παράδοση τον 18ο αιώνα: Η περίπτωση του Ευγένιου Βούλγαρη και 
του μαθητή του Ιώσηπου Μοισιόδακα ...............................................................................114
Μαρία Αθ. Χουλιάρα

«Μπακάληδες, τζαρλατάνοι και κούτζουρα στο προσκήνιο»:  
η Απολογία του Ιώσηπου Μοισιόδακα (1780) .................................................................126
Χριστίνα Λούρη

Πολιτική θεωρία και κοινωνική κριτική 
στην Ηθική Στιχουργία του Αλέξανδρου Κάλφογλου .................................................. 135
Θεοδώρα Κοντογεώργη

Παρατηρήσεις στους δεκαπεντασύλλαβους των φαναριώτικων 
στιχουργημάτων: Από τις μισμαγιές στον Α. Ρ. Ραγκαβή ............................................. 151
Αφροδίτη Αθανασοπούλου

Βαλκανικές διαστάσεις  
της Νεοελληνικής Γραμματείας (18ος-19ος αι.)
Νεοελληνική ιδεολογία και Ήπειρος: 
Η περίπτωση του «Χρονικού της Δρόπολης» ................................................................. 170
Παναγιώτης Μπάρκας 

Το Έρωτος Αποτελέσματα... (Βιέννη 1792) 
και η πολιτική αλληγορία: Ιστορία Γ΄ ..................................................................................183
Ελένη Κουρμαντζή
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στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος ............................................................................. 207
Δημοσθένης Στρατηγόπουλος
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