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Έλληνες δημοζιογράθοι ζηη Ροσμανία ηον δέκαηο έναηο αιώνα 

 

Ştefan Petrescu 

 

Σνλ δέθαην έλαην αηψλα, ζηηο πφιεηο ηεο πεξηνρήο ηνπ Κάησ Γνχλαβε, φπνπ 

νη Έιιελεο αζρνινχληαλ θπξίσο κε ηηο εκπνξηθέο θαη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, 

εθδφζεθαλ πάλσ απφ 40 ειιελφγισζζεο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, ηα πεξηζζφηεξα 

απφ ηα νπνία ήηαλ βξαρχβηα.
1
 Απηή ε εληππσζηαθή αλάπηπμε ηνπ ειιελφγισζζνπ 

ηχπνπ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο εγγξάκκαηεο θνηλφηεηεο ησλ Διιήλσλ πνπ 

ζπγθξνηήζεθαλ εθηφο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, θαη ζην θαζεζηψο ηεο ειεπζεξνηππίαο 

πνπ θαηνρπξψζεθε ζηε Ρνπκαλία κε ην χληαγκα ηνπ 1866. Ζ παξνχζα εξγαζία 

απνζθνπεί λα δηεπθξηλίζεη πηπρέο απφ ηε δσή, ηε δξάζε θαη ηε ζθέςε γλσζηψλ 

ειιήλσλ ηδηνθηεηψλ θαη δηεπζπληψλ εθεκεξίδσλ ζηε Ρνπκαλία, νη νπνίνη 

δηαθξίλνληαη γηα ηε καθξά δηαδξνκή θαη πξνζθνξά ζηνλ ρψξν ηεο δεκνζηνγξαθίαο 

θαηά ηελ επνρή ησλ εζληθηζηηθψλ θηλεκάησλ ζηα νζσκαληθά Βαιθάληα.  

 

Ζ ειεπζεξνηππία είλαη απφ ηα βαζηθά επηηεχγκαηα ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ. 

Μεηά ην 1866, ζηε Ρνπκαλία, φπσο θαη ζηα δπηηθά θξάηε, κνινλφηη θάζε είδνο 

ινγνθξηζίαο είρε θαηαξγεζεί, ν θξαηηθφο κεραληζκφο εμαθνινπζνχζε λα αζθεί 

«δενληνινγηθή» επηηήξεζε ζηνλ ηχπν. Απηφ ζήκαηλε φηη φπνηνο επηζπκνχζε λα 

εθδψζεη εθεκεξίδα έπξεπε πξψηα λα δηνξίζεη έλαλ ππεχζπλν ζπληάθηε πνπ ήηαλ 

ππφινγνο ελψπηνλ ησλ αξρψλ γηα ηπρφλ παξαβηάζεηο ηνπ λφκνπ. O λφκνο ζεσξνχζε 

σο πνιηηηθφ αδίθεκα κφλν ηελ παξαθίλεζε ζε εγθιεκαηηθέο πξάμεηο θαη ηελ 

πξνζβνιή ηνπ πξνζψπνπ ηνπ βαζηιέα θαη ησλ μέλσλ αληηπξνζψπσλ.
2
 Σν ίδην 

                                                
1 Βι. Γεκ. Β. Οηθνλνκίδεο, «εκεηψζεηο δηά ηελ ηζηνξίαλ ησλ ελ Ρνπκαλία Διιεληθψλ εθεκεξίδσλ θαη 

πξψησλ βηβιηνπσιείσλ», Μλεκνζύλε, VI (1976- 1977), ζζ 78-93, ηδίσο ζ. 90˙ Olga Cicanci, Presa de 

limbă greacă din România în veacul al XIX-lea, Βνπθνπξέζηη 1996, ζζ. 157-158˙ Cristian Filip, 

Comunitatea greacă de la Brăila 1860-1900, Βξατια: Istros 2004, ζζ. 99-104˙ Λνπθία Γξνχιηα θαη 

Γηνχια Κνπηζνπαλάγνπ (επηκ.), Δγθπθινπαίδεηα ηνπ ειιεληθνύ ηύπνπ 1784-1974: εθεκεξίδεο, 

πεξηνδηθά, δεκνζηνγξάθνη, Αζήλα 2008˙ Βηβιηνζήθε ηεο Ρνπκαληθήο Αθαδεκίαο˙ Βηβιηνζήθε ηεο 

Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. 

2 Γηα παξάδεηγκα, ζηε Γαιιία κε λφκν ηεο 29εο Ηνπιίνπ 1881 ζεζπίζηεθε ην πιένλ θηιειεχζεξν 

θαζεζηψο ηνπ ηχπνπ, βι. Claude Bellanger, Jacques Godechot, Pierre Guiral, Ferrand Tarrou, Histoire 

générale de la presse française de 1871 à 1940, Παξίζη 1972, η. Γ΄, ζζ. 8-22.  
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θαζεζηψο ίζρπε θαη γηα ηνλ ηχπν πνπ εθδηδφηαλ απφ μέλνπο ππεθφνπο κε ηε 

δηεπθξίληζε φηη ν ππεχζπλνο ζπληάθηεο έπξεπε λα ήηαλ ξνπκάλνο ππήθννο.
3
  

Ζ θπθινθνξία ησλ μελφγισζζσλ εθεκεξίδσλ πνπ θαη’ αλάγθελ πεξηνξηδφηαλ 

ζηνπο νιηγάξηζκνπο θαη δηεζπαξκέλνπο θχθινπο ησλ εγγξακκάησλ αιιφγισζζσλ 

πιεζπζκψλ, δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηε δπλακηθή ηνπ «εζληθνχ ηχπνπ». Γηα 

παξάδεηγκα, ε κεγάιε ξνπκαληθή εθεκεξίδα Universul [ύκπαλ] πνπ πξσηνεθδφζεθε 

ην 1884 αξηζκνχζε απφ ην πξψην έηνο έθδνζεο πεξίπνπ 80.000 αληίηππα.
4
 Σελ ίδηα 

πεξίνδν, κηα αζελατθή εθεκεξίδα δελ μεπεξλνχζε 15.000 αληίηππα.
5
 Έρεη ελδηαθέξνλ 

φηη ην 1890 Le Petit Parisien ζηε Γαιιία άγγηδε 800 ρηιηάδεο αληίηππα.
6
 Αο 

ζεκεηψζνπκε φκσο φηη ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο δελ 

μεπεξλνχζε ίζσο ηνπο 150.000
7
 θαη ηνπο 500.000 εγγξάκκαηνπο ελήιηθεο άλδξεο 

αληίζηνηρα.  

Ζ ηαρπδξφκεζε ησλ εθεκεξίδσλ γηλφηαλ ράξε ζε έλα πεξίπινθν δίθηπν 

αληηπξνζψπσλ ή αληαπνθξηηψλ πνπ θξφληηδαλ φρη κφλν γηα ηε ζχληαμε θαη ηελ 

απνζηνιή εηδήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ ηνπηθή θνηλσλία, αιιά θαη γηα ηε δηάδνζε 

ηεο εθεκεξίδαο ζε ζεκεία πψιεζεο πνπ ηαπηνρξφλσο απνηεινχζαλ ηφπνπο 

ζπλάληεζεο αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο, π.ρ. ηα γλσζηά εκπνξηθά θαη ηξαπεδηθά 

θαηαζηήκαηα, ηα θαθελεία θαη μελνδνρεία ησλ Διιήλσλ ηδηνθηήησλ ή ηα θαηά ηφπνπο 

πξνμεληθά θαηαζηήκαηα. Απφ ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ αληαπνθξηηψλ 

εμαξηηφηαλ ν βαζκφο δηάδνζεο ηεο εθεκεξίδαο ζηηο θαηά ηφπνπο ειιεληθέο 

θνηλφηεηεο. Παξφιν φηη θαηά ην ηέινο ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα, νη κεγάιεο 

εθεκεξίδεο ηεο Ρνπκαλίαο εθδίδνληαλ ζε ρακειφηεξε ηηκή θαη απμεκέλε θπθινθνξία 

(grande presse), ε θπθινθνξία κηαο κεγάιεο ειιελφγισζζεο εθεκεξίδαο ζηε 

Ρνπκαλία δελ μεπεξλνχζε κεξηθέο εθαηνληάδεο. Οη εθδφηεο εμαξηηφληαλ απφ ην 

ζχζηεκα ησλ ζπλδξνκεηψλ επεηδή νη ειιελφθσλνη αλαγλψζηεο ηεο Ρνπκαλίαο δελ 

                                                
3 Th.A. Brăiloiu, Despre condiţiunea judiciară a streinilor în România, Βνπθνπξέζηη 1888, ζ.  27. 

4 Όπ.π., ζ.  101. 

5 Ap. Daskalakis, La presse néo-hellénique. Le journalisme et la renaissance hellénique. Journaux et 

journalistes. La liberté de la presse, Παξίζη 1930, ζ. 57. 

6 Claude Bellanger, Jacques Godechot, Pierr Guiral, Ferrand Tarrou, Histoire générale de la presse 

française…, ζ. 137 

7 Κσλζηαληίλνο Tζνπθαιάο, Κνηλσληθή Αλάπηπμε θαη θξάηνο. Η ζπγθξόηεζε ηνπ δεκνζίνπ ρώξνπ ζηελ 

Διιάδα, Αζήλα 1999 (δ΄εθδ.), ζ. 145.  
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μεπεξλνχζαλ ίζσο είθνζη ρηιηάδεο.
8
 Διάρηζηεο εθεκεξίδεο θαηάθεξαλ λα απνθηήζνπλ 

ζπλδξνκεηέο πέξα απφ ηα ζχλνξα ηνπ ξνπκαληθνχ θξάηνπο ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο 

ειιεληθήο νκνγέλεηαο.   

 

Σν 1865 ν Εαραξίαο Π. αξδέιιεο (1826-1913) ίδξπζε ηε καθξνβηφηαηε 

ειιεληθή εθεκεξίδα ηεο Ρνπκαλίαο, ηελ Ίξηδα (ησλ Λαώλ ηεο Αλαηνιήο).
9
 Γελλεκέλνο 

ην 1826 ζηελ Ήπεηξν, ν αξδέιιεο είρε ζπνπδάζεη ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

ειιεληθή θηινινγία. Απφδεκνο ζηηο παξαδνπλάβηεο εγεκνλίεο εξγάζηεθε γηα θάπνην 

δηάζηεκα σο δηεπζπληήο ειιεληθνχ ζρνιείνπ θαη σο ηδηαίηεξνο γξακκαηέαο ηνπ 

γαηνθηήκνλα Δπαγγέιε Εάππα
10

 ηνλ νπνίν είρε παξνηξχλεη, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, λα 

θάλεη ηελ πεξίθεκε δσξεά ππέξ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ.
11

 Σξηάληα ρξφληα 

αξγφηεξα, ηε δηεχζπλζε ηεο εθεκεξίδαο αλέιαβε ην 1896 ν γηνο ηνπ, ν Αιθηβηάδεο 

(1868-1908). Γελλεκέλνο ζην Βνπθνπξέζηη, ν Αιθηβηάδεο ζπνχδαζε ζην Γαιάηζη, 

ζην πεξίθεκν γπκλάζην ηνπ Βεληέξε. ηε ζπλέρεηα εγγξάθεθε ζηελ Ηαηξηθή ρνιή 

ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, ηελ νπνία εγθαηέιεηςε ιίγν αξγφηεξα γηα λα αθηεξσζεί ζηε 

δεκνζηνγξαθία.
12

 To 1896-1897 θαηαηάρηεθε ζηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ θαη πήγε λα 

πνιεκήζεη ηνπο Οζσκαλνχο ζηε Μαθεδνλία φπνπ αξξψζηεζε βαξηά. Μεηά ηνλ 

ζάλαηφ ηνπ, ην 1908, ε έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο ζπλερίζηεθε έσο ην 1941 ππφ ηε 

δηεχζπλζε ηνπ κηθξφηεξνπ αδειθνχ Αξηζηνηέιε αξδέιιε. Γελλεκέλνο ην 1882 ζην 

Βνπθνπξέζηη, ν Αξηζηνηέιεο αξδέιιεο είρε ζπνπδάζεη ζην ειιεληθφ γπκλάζην ηνπ 

                                                
8 Ο γλσζηφο εθπαηδεπηηθφο Ν. Γ. Γφζηνο, εθδφηεο ηνπ Ίζηξνπ (1887), ηζρπξηδφηαλ φηη κε δηαθφζηνπο   

ζπλδξνκεηέο δελ θαιχπηνληαλ νχηε ηα κηζά απφ ηα έμνδα πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ έθδνζε ηεο 

εθεκεξίδαο, βι.  Ίζηξνο (Γαιαηζίνπ), 1 Απξηιίνπ 1887, αξ. 4. ζ. 49. 

9 Γηαβάδνπκε ζην παλεγπξηθφ θχιιν ην 1915 φηη Η Ίξηο εκθαλίζηεθε ζε θξίζηκε θακπή γηα ηνλ 

ειιεληζκφ ηεο Ρνπκαλίαο: «θαηά ηαο θξίζηκνπο εθείλαο ζηηγκάο δηα ηνλ ελ Ρνπκαλία ειιεληζκφλ, 

ελεθαλίζζε εηο ηνλ δεκνζηνγξαθηθφλ νξίδνληα ε ‘Ίξηο’ […] θαηά ησλ παληαρφζελ πβξηζηψλ, 

θαιιηεξγνχζα ελ ηαπηψ ηελ ζπκπάζεηαλ ησλ ηφηε πνιηηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ ηεο ρψξαο ππέξ ηνπ 

θαηαηξερνκέλνπ Έιιελνο ηεο Ρνπκαλίαο», Ίξηο, 22 Μαξηίνπ 1915, ζ. 1. Γηα ην βηνγξαθηθφ ηνπ βι. 

Lucian Predescu, Enciclopedia României. Cugetarea. Material românesc. Oameni şi înfăptuiri,  

Βνπθνπξέζηη 1999 (αλαηχπσζε ηεο έθδνζεο ηνπ 1939), ζ. 758. 

10 Όπ.π.˙ επίζεο Ariadna Camariano-Cioran, L’Épire et les Pays Roumains, Ησάλληλα: Association 

d’Études Epirotes, 1984, ζ. 219˙ Γεκ. Β. Οηθνλνκίδνπ, «εκεηψζεηο δηά ηελ ηζηνξίαλ ησλ ελ Ρνπκαλία 

Διιεληθψλ εθεκεξίδσλ θαη πξψησλ βηβιηνπσιείσλ»…, ζ. 74. 

11 Γεκ. Β. Οηθνλνκίδεο, όπ.π., ζ. 78. 

12
 Η Ίξηο, 5 Ηνπιίνπ 1896, αξ. θχιινπ 1107. 
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Γαιαηζίνπ ηεο Ρνπκαλίαο θαη ελ ζπλερεία ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ.
 13

 

     Σν 1873 ηδξχζεθε ε εθεκεξίδα ύιινγνη (1873-1893) απφ ηνλ  Φηιφκνπζν 

χιινγν ηεο Βξαΐιαο πνπ πξσηαγσληζηνχζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα. Δθδφηεο, 

δηεπζπληήο θαη ζηε ζπλέρεηα ηδηνθηήηεο ησλ πιιόγσλ ππήξμε ν Σηκνιέσλ 

Ρνπκπίλεο. Γελλεκέλνο ην 1840 ζηε Βξαΐια, ν Ρνπκπίλεο ήηαλ γηνο κεηαπξάηε 

κεγαιέκπνξνπ πνπ είρε κεηαλαζηεχζεη ην 1828 απφ ηε Βεζζαξαβία ζηελ 

παξαδνπλάβηα απηή πφιε. Δλψ ν παηέξαο ηνπ είρε απνθηήζεη ξνπκαληθφ ηίηιν 

επγέλεηαο ηνπ ηζπξάβληθνπ, ν Σηκνιέσλ Ρνπκπίλεο θαηαηάρηεθε ζηνλ ζηξαηφ ηεο 

Βιαρίαο. Μεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, ην 1866 πήγε λα πνιεκήζεη ηνπο Οζσκαλνχο 

ζηελ επαλαζηαηεκέλε Κξήηε. Γηα ηνλ εζληθφ ηνπ αγψλα ηηκήζεθε απφ ηνλ βαζηιέα 

ησλ Διιήλσλ κε ηνλ ηαπξφ ηνπ σηήξνο.
14

  

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1880, ε εθεκεξίδα κεηαθέξζεθε ζην Βνπθνπξέζηη φπνπ 

ηε δηεχζπλζε αλέιαβε ν Γεψξγηνο Βαθεηάδεο (1832-1891), ζπνπδαζκέλνο ζηελ 

Αζήλα θαη κεηέπεηηα ζπλεξγάηεο ηεο εθεκεξίδαο Ο Νενιόγνο ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε (1866).
15

 Σν 1882, ν πξέζβεο ζην Βνπθνπξέζηη Μάξθνο 

Γξαγνχκεο θάιεζε ηνλ Κσλζηαληίλν Εάππα λα αλαιάβεη ηελ επηρνξήγεζε κηαο 

ειιεληθήο εθεκεξίδαο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ κε ζθνπφ ηε «δηαηήξεζηλ ηνπ παηξησηηθνχ 

θξνλήκαηνο ησλ Διιήλσλ ηεο Ρνπκαλίαο». ηελ απάληεζή ηνπ, ν Εάππαο δήισζε φηη 

ήηαλ πξφζπκνο λα αλαιάβεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πιιόγσλ επεηδή εκπηζηεπφηαλ 

θαηά ηδηαίηεξν ηξφπνλ ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπ Βαθεηάδε, ηνλ νπνίν 

ζεσξνχζε σο ηνλ θαηαιιειφηεξν άλδξα λα εμππεξεηήζεη ηα «ειιεληθά ζπκθέξνληα» 

εθείλε ηελ επνρή.
16

 Μηα δεθαεηία αξγφηεξα, ηνλ Απξίιην ηνπ 1893 νη χιινγνη 

ζπγρσλεχηεθαλ κε ηελ αληαγσλίζηξηα λενζχζηαηε εθεκεξίδα Παηξίο θαη έπαςαλ λα 

                                                
13 Η Ίξηο, 22 Μαξηίνπ 1915.  

14 Βι. ην βηνγξαθηθφ ηνπ Ρνπκπίλε ζπλεκκέλν ζηελ αλαθνξά ηελ νπνία έζηεηιε ζηηο ξνπκαληθέο 

αξρέο, ηελ 15ε Ηαλνπαξίνπ 1914, δηακαξηπξφκελνο φηη δελ ηνπ είραλ κέρξη ηφηε επηζηξαθεί ηα 

πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα πνπ είραλ θαηαζρεζεί ην 1905, Κξαηηθά Αξρεία ηεο Ρνπκαλίαο, Γηεχζπλζε 

Γεληθήο Αζθάιεηαο (Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Direcţia Poliţie şi Siguranţă Generală, 

ANIC/ DPSG 722), θαθ. 106/1912, ζζ. 4-6.  

15 Γηα ηνλ Βαθεηάδε, βι. ύιινγνη, 1/13 Ηαλνπαξίνπ 1891, αξ. θχιινπ 4514, ζ. 3.  

16 Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε, Αξρείν Μάξθνπ Γξαγνχκε, 3.7, ζ. 256: επηζηνιή ηνπ Κ. Εάππα πξνο ηνλ  

Μάξθν Γξαγνχκε, 13 Ηνπλίνπ 1882 (Μπξνζηέλη).  
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εθδίδνληαη.
17

 Μεηά απφ ρξφληα απνπζίαο ζηνλ δεκνζηνγξαθηθφ ρψξν ηεο Ρνπκαλίαο, 

ν Ρνπκπίλεο ζα εθδψζεη ζην Βνπθνπξέζηη ην 1904 ηε δίγισζζε εβδνκαδηαία 

Ιζηνξηθήλ Δπηζεώξηζηλ ζηηο ζειίδεο ηεο νπνίαο ζα πξνσζήζεη ηελ ηδέα ηεο εζληθήο 

απηνγλσζίαο σο δηαδηθαζίαο ηζηνξηθήο  θαηαλφεζεο ηνπ «άιινπ».  

 Σν 1893, ν ππξίδσλ ίκνο (1869-1935) αλέιαβε ηελ ηδηνθηεζία ηεο 

εθεκεξίδαο Παηξίο, πνπ πξσηνεθδφζεθε ην 1889 απφ κηα νκάδα Ηζαθήζησλ 

επηρεηξεκαηηψλ.
18

 Γελλεκέλνο ζηελ Ήπεηξν, ν ίκνο είρε έξζεη απφ κηθξφο ζηελ 

Διιάδα, φπνπ ν παηέξαο ηνπ είρε αξηνπνηείν ζηελ Πεηξαηά. ηα είθνζη ηνπ ρξφληα 

άξρηζε λα αζρνιείηαη κε ηε δεκνζηνγξαθία σο ζπληάθηεο ηνπηθήο εθεκεξίδαο θαη 

ζηε ζπλέρεηα σο εθδφηεο δηθνχ ηνπ πνιηηηθνχ θχιινπ, ηνπ νπνίνπ ζηφρνο ήηαλ ην 

δηεθζαξκέλν πνιηηηθφ ζχζηεκα. Μεηά απφ εθινγηθέο ζπκπινθέο κε νπαδνχο ηνπ 

θπβεξλεηηθνχ θφκκαηνο ν ίκνο εμαλαγθάζηεθε λα θχγεη απφ ηελ Διιάδα γηα λα 

απνθχγεη ηε θπιάθηζή ηνπ. Έηζη, ην 1892, ν ίκνο απνβηβάζηεθε ζηε Βξαΐια φπνπ 

εξγάζηεθε σο δηδάζθαινο ζε ειιεληθφ ζρνιείν
19

 θαη αληαπνθξηηήο ηεο Παηξίδνο.  

Σε δεθαεηία ηνπ 1890 ε εθεκεξίδα Παηξίο έγηλε θαηεμνρήλ δεκνζηνγξαθηθφ 

φξγαλν ησλ Διιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, απνβιέπνληαο ζηελ ηδενινγηθή πξνζέγγηζε 

κεηαμχ ησλ Διιήλσλ πνπ δνχζαλ εληφο θαη εθείλσλ πνπ δνχζαλ εθηφο ησλ ζπλφξσλ 

ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. ε ιίγα ρξφληα ε εθεκεξίδα Παηξίο απέθηεζε επξεία 

θπθινθνξία ζε πνιιά κέξε ηεο δηαζπνξάο, ηδηαίηεξα ζηε γεηηνληθή Ρσζία θαη ηε 

Βνπιγαξία αιιά θαη ηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία.
20

  

                                                
17 Παηξίο, 21/1 Απξηιίνπ 1893, αξ. θχιινπ 657, ζ. 1. 

18 Κψζηαο Μάγεξ, Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Σύπνπ, Αζήλα 1959, η. Β΄, ζ. 70˙ Γεκ. Β. Οηθνλνκίδεο, 

«εκεηψζεηο δηά ηελ ηζηνξίαλ ησλ ελ Ρνπκαλία Διιεληθψλ εθεκεξίδσλ θαη πξψησλ 

βηβιηνπσιείσλ»…, ζ. 86.  

19 Γηα ην βηνγξαθηθφ ηνπ, βι. Κψζηα Μάγεξ, νπ.π., ζ. 79, θαη ηελ πξφζθαηε κειέηε ηεο Gioula 

Koutsopanagou, «Spyros Simos’ Newspaper Patris. Bucharest- Athens: a Βridge of Intellectual 

Communication», P. M. Kitromilidès, Anna Tabaki (επηκ.), Relations Gréco-Roumaines. 

Interculturalité et identité nationale, Αζήλα 2004, ζζ. 275-293, ηδίσο ζ. 283. 

20 Απφ ην 1894 ε ξσζηθή θπβέξλεζε επέηξεπε ηελ θπθινθνξία ηεο Παηξίδνο, βι. Παηξίο 1/15 

Γεθεκβξίνπ 1894, αξ. θχιινπ 1140. Ζ εθεκεξίδα θπθινθνξνχζε επίζεο ζηελ Αίγππην (Παηξίο, 15/28 

Απγνχζηνπ 1902, αξ. θχιινπ 3394, ζ. 1), ζηε Βνπιγαξία (Παηξίο, 20 Μαΐνπ/2 Ηνπλίνπ 1905, αξ. 

θχιινπ 4202, ζ. 1, φπνπ είρε 500 ζπλδξνκεηέο), αιιά θαη ζην Λνλδίλν (Παηξίο, 14/27 Οθησβξίνπ 

1903, αξ. θχιινπ 3736, ζ.3). Βι. επίζεο ηα ιφγηα ηνπ ίκνπ κε ηελ επθαηξία ηεο επεηείνπ ηνπ δέθαηνπ 

ηέηαξηνπ έηνπο ηεο  έθδνζεο ηνπ θχιινπ ηνπ,  Παηξίο, 2/15 Γεθεκβξίνπ 1903, αξ. θχιινπ 3777. 
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 Καηά ηα θξίζηκα ρξφληα ηνπ θξεηηθνχ αγψλα, ην 1896, ν ίκνο, πνπ είρε πάξεη 

ηελ πξσηνβνπιία γηα ζπιινγή ρξεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ νη 

επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο θαη ν ειιεληθφο ζηξαηφο, ηηκήζεθε απφ ηνλ Έιιελα βαζηιηά 

κε ην παξάζεκν ηνπ Αξγπξνχ ηαπξνχ ησλ Ηππνηψλ ηνπ Βαζηιηθνχ Σάγκαηνο ηνπ 

σηήξνο.
21

 

  Μεηά ηνλ ειιελν-νζσκαληθφ πφιεκν, δεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκεξίδα ηνπ 

ίκνπ πξφηαζε ζρεηηθά κε ηελ «αλαζεψξεζε» ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δηαθπβέξλεζεο.  

Άιισζηε αξθεηνί πνιηηηθνί ηεο Αζήλαο ζεσξνχζαλ ην θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα σο 

ρξεσθνπεκέλν. ην «λένλ εκψλ πνιηηηθφλ πξφγξακκα», θαηαηέζεθαλ ηα αηηήκαηα 

ησλ «έμσ» Διιήλσλ γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο αληηπξνζψπεπζήο 

ηνπο ζην ειιεληθφ θνηλνβνχιην. Έηζη, νη Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζα απνθηνχζαλ 

ηζρπξή δχλακε ζηελ πνιηηηθή δσή ηνπ θξάηνπο κε ηελ επεκεξία ηνπ νπνίνπ 

ζπληαπηίδνληαλ.
22

  

Πξνο ηνχην, ν ίκνο θαηέβαιε πξνζπάζεηα γηα λα ηδξχζεη εθεκεξίδα κε 

κεγαιχηεξε θπθινθνξία ηεο ηάμεσο ησλ 5.000 αληίηππσλ πνπ λα εθθέξεη απφςεηο 

ησλ Διιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ (κε έδξα είηε ζηελ Αζήλα είηε ζην Βνπθνπξέζηη).
23

 

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε εδψ ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ίκνπ κε ηνλ πξέζβε ηεο Διιάδαο 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε Νηθφιαν Μαπξνθνξδάην, πνπ δηαθσηίδεη ελδηαθέξνπζεο 

πηπρέο ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο ηνπ εθδφηε ηεο Παηξίδνο θαηά ηελ κεηαπνιεκηθή 

πεξίνδν. Μεηαμχ άιισλ, ν Μαπξνθνξδάηνο ελεκέξσζε ην 1898 ηνλ ίκν φηη ε 

νζσκαληθή θπβέξλεζε επξφθεηην λα επηηξέςεη ζην πξνζερέο κέιινλ ηελ εηζαγσγή 

ηεο εθεκεξίδαο ηνπ εληφο ηεο επηθξάηεηάο ηεο επεηδή ε θαηεχζπλζε ηεο εθεκεξίδαο 

θαηλφηαλ λα ήηαλ ζπκθέξνπζα πξνο ηελ ειιελν-νζσκαληθή ζπκθηιίσζε. Ο 

Μαπξνθνξδάηνο ζπκθσλνχζε κε φζα έγξαθε ε εθεκεξίδα Παηξίο φηη κφλν ε πίζηε 

ζηελ αχμεζε ησλ «εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ πφξσλ ηνπ έζλνπο» επξφθεηην λα 

δηαζθαιίζεη ηελ πξαγκαηηθή ελφηεηα ησλ «έζσ» θαη ησλ «έμσ» Διιήλσλ.
24

 

  

 

 

                                                
21 Διιεληθφ Λνγνηερληθφ Ηζηνξηθφ Αξρείν (ΔΛΗΑ), Αξρείν π. ίκνπ: Έγγξαθα θαη επηζηνιέο, ν 

Τπνπξγφο ησλ Δμσηεξηθψλ πξνο ηνλ ίκν, 24 Απξηιίνπ 1896, Αζήλα (αξ. 3962).   

22 Παηξίο, 26/8 Ηνπιίνπ 1897, αξ. θχιινπ 1884, ζ. 1.  

23 Παηξίο, 15/27 Ηαλνπαξίνπ 1898, αξ. θχιινπ 2043, ζ. 1. 

24
 Όπ.π.  
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Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα, νη ειιελνξνπκαληθέο 

ζρέζεηο επηδεηλψζεθαλ ιφγσ ηεο ιεγφκελεο ππφζεζεο Εάππα. Ζ εμέιημε ηεο 

ππφζεζεο Εάππα πξέπεη λα κειεηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππφζεζε ησλ Βιάρσλ 

ησλ Βαιθαλίσλ. Μεηά ην πλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ ην 1878, ην δήηεκα ησλ Βιάρσλ 

πξνθάιεζε πνιηηηθέο πεξηπινθέο γχξσ απφ ηελ εζληθή ηαπηφηεηα απηνχ ηνπ ιανχ ησλ 

Βαιθαλίσλ, ν νπνίνο ιφγσ ηεο ιαηηλνγελνχο ηνπ γιψζζαο ζεσξείην απφ ηνπο 

Ρνπκάλνπο σο αδηάζπαζην κέξνο ηνπ δηθνχ ηνπο έζλνπο. Απηή ε ζέζε εξρφηαλ ζε 

πιήξε αληίζεζε κε ηηο εζληθέο θηινδνμίεο ησλ άιισλ βαιθαληθψλ ιαψλ, νη νπνίνη  

ηξέθνληαλ, φπσο θαη νη Ρνπκάλνη, κε ηνλ αιπηξσηηζκφ, πνπ απφβιεπε ζηελ έλσζε 

νιφθιεξνπ ηνπ έζλνπο θάησ απφ κηα θαη εληαία θξαηηθή νληφηεηα. Παξά ηελ 

θπξηαξρία ηεο «Μεγάιεο Ηδέαο», νη Έιιελεο δηαλννχκελνη δηαηεξνχζαλ δσληαλφ ην 

φξακα ηεο βαιθαληθήο ζπλελλφεζεο πνπ ιεηηνπξγνχζε φκσο σο εξγαιείν γηα ηελ 

πξνβνιή ηεο εηεξφηεηαο θαη ηνπ εζληθνχ αληαγσληζκνχ.
25

  

Ζ θνηλή γλψκε άξρηζε λα δηακαξηπξείηαη βιέπνληαο φηη αξθεηνί Βιάρνη ή 

Έιιελεο εγθαηαζηεκέλνη ζηε Ρνπκαλία θιεξνδνηνχζαλ ηα ειιεληθά εθπαηδεπηήξηα 

ηεο επξσπατθήο Σνπξθίαο. Βέβαηα ε δπζθνξία εθθξαδφηαλ εληνλφηεξε φηαλ νη 

επεξγέηεο ήηαλ πξφζσπα κε θνηλσληθή εκβέιεηα. Έηζη, φηαλ ηα κεγάια αγξνηηθά 

θηήκαηα ησλ εμάδειθσλ Δπαγγέιε θαη Κσλζηαληίλνπ Εάππα πέξαζαλ κεηά ηνλ 

ζάλαην ηνπο, ζχκθσλα κε ηε δηαζήθε, ζηελ ηδηνθηεζία ηεο Δπηηξνπήο ησλ Οιπκπίσλ, 

ζεζκνχ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ε ξνπκαληθή θπβέξλεζε αληέδξαζε ζθνδξά  

παξεκπνδίδνληαο ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο. Σνλ Μάην ηνπ 

1892, ν ξνπκάλνο γεξνπζηαζηήο Θεφδσξνο Văcărescu, ζε επίθαηξε επεξψηεζε ζηε 

Βνπιή, δήισζε φηη ν ζθνπφο ησλ Οιπκπίσλ ήηαλ θαζαξά πνιηηηθφο, δειαδή λα 

πξνσζεί ηνλ ειιεληζκφ αλάκεζα ζηνπο αιχηξσηνπο πιεζπζκνχο ηεο Οζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο. Πξνθαλψο, είρε κπεξδέςεη ηελ Δπηηξνπή ησλ Οιπκπίσλ κε ηνλ 

χιινγν πξνο Γηάδνζηλ ησλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ.
26

  ε θαζεκεξηλή βάζε ν 

ξνπκαληθφο ηχπνο άξρηζε λα αζρνιείηαη κε ηελ ππφζεζε Εάππα, κε απνηέιεζκα λα 

                                                
25 Γηα ηελ αλαβίσζε θαη ηε ρεηξαγψγεζε ηεο ζθέςεο ηνπ Ρήγα απφ εζληθηζηέο ηνπ β΄ κηζνχ ηνπ 

δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα, βι. Έιιε θνπεηέα, Σν «πξόηππν βαζίιεην» θαη ε Μεγάιε Ιδέα. Όςεηο ηνπ 

εζληθνύ πξνβιήκαηνο ζηελ Διιάδα (1830-1880), Αζήλα 1988, ζ. 340. 

26 Cartea Verde, Afacerile Macedoniei, Βνπθνπξεζηίνπ, 1892, ζ, 33. Ο Ρνπκάλνο επηηεηξακκέλνο ζηελ 

Αζήλα ζε αλαθνξά πξνο ηνλ Τπνπξγφ ησλ Δμσηεξηθψλ ηεο Ρνπκαλίαο ζρνιηάδεη ηελ αληίδξαζε ηνπ 

Μειεηφπνπινπ, ηνπ ππνπξγνχ ησλ Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο ζρεηηθά κε ηηο δειψζεηο ηνπ Ρνπκάλνπ 

γεξνπζηαζηή.  
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δεκηνπξγεζεί έλα αίζζεκα αληηπάζεηαο απέλαληη ζηνπο Έιιελεο, πνπ δελ είρε 

πξνεγνχκελν.
27

 Οη ειιελφγισζζεο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ Παηξίο 

θαη ύιινγνη ππεξαζπηδφκελεο ηε ζέζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζ’ απηφ ην ζέκα 

έθαλαλ φ, ηη κπνξνχζαλ γηα λα κε θηλδπλεχζνπλ ην θαζεζηψο ησλ ειιήλσλ ππεθφσλ 

ζηε Ρνπκαλία. Οη δχζηξνπνη θαη θαρχπνπηνη Ρνπκάλνη θαηεγνξνχζαλ ηνπο ειιεληθήο 

θαηαγσγήο πνιηηνγξαθεκέλνπο Ρνπκάλνπο φηη ζπλήζηδαλ λα κεηαθέξνπλ ηα 

απνζεκαηηθά ηνπο ζηελ Διιάδα, θαηαζέηνληαο «ηνλ ηδξψηα ηνπ ξσκνχλνπ ρσξηθνχ 

ελ ηε Σξαπέδε ηεο Διιάδνο»
28

, ζηελ «παηξίδα ηνπ Θεκηζηνθιένπο» φπνπ ηα 

«εθαηνκκχξηα ηνπ Εάππα» επηθάιππηαλ ην ππεξβνιηθφ έιιεηκκα ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ.
29

  

ηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα θνξπθψζεθαλ νη εζληθηζηηθέο  δηεθδηθήζεηο 

ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ ζε βάξνο ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Ο ίκνο 

δεκνζίεπζε ζην παλεγπξηθφ θχιιν ηεο Παηξίδνο ηεο 25εο Μαξηίνπ ηνπ 1903 έλαλ 

εζλνινγηθφ ράξηε πνπ ππνδείθλπε φηη ην πιενλάδνλ ζηνηρείν ζηε Μαθεδνλία ήηαλ ην 

ειιεληθφ. Πξφθεηηαη κάιινλ γηα ηνλ «εζλνγξαθηθφ ράξηε» ηνπ Γεξκαλνχ Heinrich 

Kiepert (1878) πνπ ρψξηδε ηε Μαθεδνλία ζε ηξείο δψλεο: ειιελφθσλε, ζιαβφθσλε 

θαη αιβαλφθσλε. χκθσλα κε ηνλ ράξηε, νη βιαρφθσλνη απνηεινχζαλ «λεζίδεο» ζηε 

λνηηφηεξε δψλε φπνπ επηθξαηνχζαλ νη ειιελφθσλνη. Ο ράξηεο απηφο απνηειεί πεγή 

ηνπ ράξηε ηνπ Κιεάλζε Νηθνιαΐδε ηνπ 1899.
30

 Δθ πξψηεο φςεσο, ν ζπγθεθξηκέλνο 

                                                
27 Σελ παξαηήξεζε απηή βξίζθνπκε ζηνπο πιιόγνπο [ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ], 31/ 12 Ηνπλίνπ 1892, αξ. 

θχιινπ 4922, ζ. 1. ηφρνο ήηαλ ν θηιειιεληζκφο ζηε Ρνπκαλία. Γηα παξάδεηγκα, δηαβάδνπκε ζηνλ 

ξνπκαληθφ ηχπν φηη νη Εάππαο σο Αξβαλίηεο θαη νη Φηιίηεο σο  Μαθεδνξνπκάλνη  δελ ήηαλ Έιιελεο 

αιιά θηιέιιελεο. Ο ηζρπξηζκφο απηφο δηαηππψζεθε ζηελ Lupta [Ο Αγώλαο], θαη αλαδεκνζηεχηεθε 

ζηνπο πιιόγνπο, 10/ 22 Απξηιίνπ 1892, αξ. 4883.  

28 Βι. ην ζρφιην ηεο Παηξίδνο ζρεηηθά κε δεκνζίεπκα ηεο γαιιφθσλεο Ρνπκαληθήο La Patrie: 

Ηζηνξηθά Αξρεία ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο (ΗΑΤΔ) 

60.2/1893, ν Δπηηεηξακκέλνο ηεο Διιάδαο (δηα Ρσζηθήο Πξεζβείαο) πξνο ηνλ Τπνπξγφ ησλ 

Δμσηεξηθψλ, 17 Απξηιίνπ 1893, αξ. 192). 

29 Σα ζρφιηα απηά δεκνζηεχηεθαλ ζηε γαιιφθσλε ξνπκαληθή Indépendence Roumaine, βι. ΙΑΤΔ, Γ 

60.2/ 1893, ν Δπηηεηξακκέλνο ηεο Διιάδαο (δηα Ρσζηθήο Πξεζβείαο) πξνο ηνλ Τπνπξγφ ησλ 

Δμσηεξηθψλ, 6 Ηαλνπαξίνπ 1893, αξ. 4.  

30 H. R. Wilkinson, Maps and Politics. A Renew of the Ethnographic Cartography of Macedonia. 

Liverpool 1951, ζ. 121. Βι. θαη Κ. Θ. Γεκαξάο, Κσλζηαληίλνο Παπαξξεγόπνπινο. Η επνρή ηνπ - ε δσή 

ηνπ - ην έξγν ηνπ, Αζήλα 1986, ζ. 346˙ πχξνο Καξάβαο, «Κ. Παπαξξεγφπνπινο θαη εζληθέο 

δηεθδηθήζεηο», Παζράιεο Μ. Κηηξνκειίδεο θαη Σξηαληάθπιινο Δ. θιαβελίηεο (επηκ.), Ιζηνξηνγξαθία 
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ράξηεο δελ είρε ηίπνηα θαηλνθαλέο αιιά πξνθαινχζε ην ξνπκαληθφ ιατθφ αίζζεκα 

επεηδή δεκνζηεπφηαλ ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ επξφθεηην λα μεθηλήζνπλ δηαβνπιεχζεηο 

κεηαμχ Ρνπκαλίαο θαη Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ ζην ζέκα ηνπ επηζθφπνπ ησλ 

Αξσκνχλσλ.
31

 Γπν ρξφληα αξγφηεξα, ην 1905, ε επαλέθδνζε ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ 

ράξηε ζα ζηαζεί αθνξκή γηα ηελ απέιαζε ηνπ ίκνπ απφ ηε Ρνπκαλία.
32

 

Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο επαλέθδνζεο ηεο Ίξηδνο ην 1896, ν δηεπζπληήο ηεο 

Αιθηβηάδεο αξδέιιεο θαη ν εθδφηεο ηεο Παηξίδνο ππξίδσλ ίκνο αληαγσλίδνληαλ 

ν έλαο ηνλ άιινλ. Ζ δηρφλνηα κεηαμχ ηνπο έιεμε ην 1904, φηαλ ν αξδέιιεο, 

θνβνχκελνο ηηο νμχηαηεο επηζέζεηο πνπ δερφηαλ ζπλερψο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ξνπκαληθνχ ηχπνπ, θάιεζε ηελ αληαγσλίζηξηα Παηξίδα λα ζπλεξγαζηνχλ.
33

 Σελ ίδηα 

επνρή, ν Σηκνιέσλ Ρνπκπίλεο εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη ε ειιελνξνπκαληθή 

ζπλαίλεζε ήηαλ δπλαηή κε ηελ αλαλεσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ηζηνξηθνχ ιφγνπ θαη ηε 

δηάδνζε ηνπ ζηνλ επξχηεξν αλαγλσζηηθφ θνηλφ αλαθνξηθά κε ηελ ειιεληθή παηδεία 

ζηηο παξαδνπλάβηεο εγεκνλίεο ηνπ δέθαηνπ φγδννπ αηψλα. ηε δίγισζζε εθεκεξίδα 

Ιζηνξηθή Δπηζεώξεζηο δεκνζηεχνληαλ επηζηεκνληθέο κειέηεο έγθξηησλ ξνπκάλσλ 

επηζηεκφλσλ, φπσο ησλ ηζηνξηθψλ Γξεγφξε Σνηζηιέζθνπ θαη Κσλζηαληίλνπ 

Δξκπηηζέαλνπ θαη ηνπ ζενιφγνπ Γξαγνκίξ Γεκεηξέζθνπ. χκθσλα κε απηφ ην 

πεξηνδηθφ, ε ζπκθηιίσζε κεηαμχ ησλ Διιήλσλ θαη Ρνπκάλσλ εμαξηηφηαλ απφ ηε 

ζπγθξφηεζε  θνηλνχ κεηψπνπ ησλ δπν ιαψλ θαηά ηεο «ζιαβηθήο θπξηαξρίαο» ζηα 

Βαιθάληα. Γη’ απηφ, ν Ρνπκπίλεο εμέθξαδε κεηξηνπαζή άπνςε απέλαληη ζηνπο 

Βιάρνπο πξνηηκψληαο ηε ρξήζε ηνπ νλφκαηνο Αξσκνύλνη, φπσο νη ίδηνη 

απηνπξνζδηνξίδνληαλ, θαη φρη ησλ νλνκάησλ Κνπηζόβιαρνη θαη Μαθεδνξσκνύλνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ νη Έιιελεο θαη νη Ρνπκάλνη αληίζηνηρα. ε έλα άξζξν πνπ 

δεκνζηεχηεθε ππφ ηελ ππνγξαθή «εηο θηινξνπκάλνο» ην έζλνο νξίδεηαη σο 

ζπιινγηθφηεηα πλεπκαηηθψλ θαη πνιηηηθψλ αηζζεκάησλ. Ο ζπγγξαθέαο, φπσο θαη ν 

                                                                                                                                       
ηεο λεόηεξεο θαη ζύγρξνλεο Διιάδαο 1833-2002. Πξαθηηθά ηνπ Γ΄ Γηεζλνύο πλεδξίνπ Ιζηνξίαο, Αζήλα 

2004, η. Α΄, ζζ. 149-168, ηδίσο ζ. 164.   

31 Ο ππνπξγφο ησλ Δμσηεξηθψλ Ionel I. C. Brătianu είπε ζηνλ Έιιελα πξέζβε Αιέμαλδξν Σνκπαδή φηη 

ζε θακία πεξίπησζε ε θπβέξλεζε δελ έθεξε ηελ επζχλε γηα ηα φζα γξάθνληαη ζηνλ ξνπκαληθφ ηχπν 

αιιά εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε εθεκεξίδα Παηξίο «δηα ηεο 

δεκνζηεχζεσο εζλνινγηθνχ ράξηνπ ηεο Μαθεδνλίαο, ελ σ δελ αλεθέξεην ην βιαρηθφλ ζηνηρείνλ 

παξέζρελ αθνξκήλ εηο ηαο επηζέζεηο ηαχηαο ηνπ ξνπκαληθνχ ηχπνπ»: ΙΑΤΔ, 2.2.4/1903, ε Πξεζβεία 

ζην Βνπθνπξέζηη πξνο ηνλ Τπνπξγφ ησλ Δμσηεξηθψλ, 2 Μαΐνπ 1903 (αξ. 276).  

32 Βι. ηε ζέζε ηνπ ίκνπ, Παηξίο (Αζήλα), 20 Ννεκβξίνπ/3 Γεθεκβξίνπ 1905.  

33
 Παηξίο, 17/30 Μαξηίνπ 1904, αξ. θχιινπ 3859.  
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Δξλέζη Ρελάλ είλαη ηεο άπνςεο φηη «ε εζληθφηεο ιανχ ηηλφο δελ είλαη απνθιεηζηηθψο 

δήηεκα ζπγθξηηηθήο θηινινγίαο. Σν ιαινχκελνλ ηδίσκα δχλαηαη κελ λα ρξεζηκεχζε 

σο γλψξηζκα ηεο θαηαγσγήο απηνχ, αιι’ νπρί θαη σο αθαηακάρεηνλ επηρείξεκα φηη ν 

ιαφο εθείλνο αλήθεη εηο ηελ δεηλά εζληθφηεηα… ε εζληθφηεο, πξν παληφο είλαη δήηεκα 

ζπλεηδήζεσο ˙ ν άλζξσπνο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα είλαη φ, ηη ζέιεη λα ήλαη». 
34

 

   Σν 1905-1906, κε ηε ξαγδαία αχμεζε ησλ βηαηνπξαγηψλ ζηε Μαθεδνλία θαη 

ηελ Ήπεηξν νη ειιελνξνπκαληθέο ζρέζεηο θαηέιεμαλ ηειηθά ζε αδηέμνδν.
35

 Ζ 

ξνπκαληθή θπβέξλεζε άζθεζε δηψμεηο ελαληίνλ θνξπθαίσλ κειψλ ηεο ειιεληθήο 

παξνηθίαο ζπκπεξηιακβάλσλ θαη ησλ δεκνζηνγξάθσλ.  

Ο Ρνπκπίλεο πνπ αλαγθάζηεθε λα θχγεη ζηελ Διιάδα, επέζηξεςε ζην 

Βνπθνπξέζηη φπνπ ην 1911 απνπεηξάζεθε λα επαλεθδψζεη ηελ Ιζηνξηθήλ 

Δπηζεώξηζηλ.
36

 Απνγνεηεπκέλνο απφ ηελ ηξνπή πνπ πήξε ε ππφζεζε ηνπ, ην 1914, ν 

Ρνπκπίλεο, ζε ππφκλεκα ηνπ πξνο ηνλ Τπνπξγφ ησλ Δζσηεξηθφ ηεο Ρνπκαλίαο, Σα 

δηθαηώκαηα κνπ σο πνιίηε, ηζρπξηδφηαλ φηη ε απέιαζή ηνπ απφ ηε ρψξα φπνπ 

γελλήζεθε ήηαλ παξάλνκε επεηδή ν παηέξαο ηνπ είρε πνιηηνγξαθεζεί Ρνπκάλνο.
37

 ε 

αληίζεζε κε απηή ηε δήισζε, ν Ρνπκπίλεο είρε ηζρπξηζηεί ζηνπο πιιόγνπο ην 1892 

φηη δηαηεινχζε έιιελαο ππήθννο απαληψληαο έηζη ζηε εθεκεξίδα Παηξίο ηνπ ίκνπ 

πνπ είρε μεθηλήζεη εθζηξαηεία δπζθήκεζήο ηνπ.
 38

 Ωο γλσζηφ νη ζπιινγηθέο 

ηαπηφηεηεο εκπεξηέρνπλ ηέηνηα δπλακηθφηεηα ψζηε παξέρνπλ ζην ππνθείκελν 

                                                
34 Ιζηνξηθή Δπηζεώξηζηο, 6 Ηνπλίνπ 1904, αξ. θχιινπ 6, ζ. 9.  

35 Γηα ηελ ειιελν-ξνπκαληθή δηέλεμε ηνπ 1905 βι. Constantin Velichi, «Les relations roumano-

grecques pendant la période 1879-1911», Revue des Études Sud- Est Européennes, VII, 3, 1969, ζζ. 

509-542˙ Max Demeter Peyfuss, Chestiunea aromânească. Evoluţia ei de la origini până la pacea de 

la Bucureşti (1913) şi poziţia Austro-Ungariei, Βνπθνπξέζηη: Editura Enciclopedică 1994˙ Ştefan 

Petrescu, «Naţionalism românesc şi grecesc în Turcia Europeană (1878-1913)», Analele Universităţii 

Bucureşti. Istorie, L (2001), ζζ. 63-78˙ ππξίδσλ θέηαο, «Σν ηζηνξηθφ πιαίζην ησλ ειιελν-

ξνπκαληθψλ πνιηηηθψλ ζρέζεσλ (1866-1913)», Μαθεδνληθώλ, 33 (2003), ζζ. 23-48˙ Radu Tudorancea, 

«The Macedo-Romanian Question within the Romanian-Greek Relations in the Early Twentieth 

Century», Romanian Academy Historical Yearbook, 1 (2004), σσ. 214-220˙ Ionuţ Nistor, ‘Problema 

aromână’ în raporturile României cu statele balcanice (1903-1913), Ηάζην: Editura Universităţii 

Alexandru Ioan Cuza 2009.  

36 ANIC/ DPSG (722), θαθ. 106/1912, ζ. 4-6, 15 Ηαλνπαξίνπ 1914, Αζήλα. 

37 Οπ.π., 15 Ηαλνπαξίνπ 1914, Αζήλα, ζ. 4-6. 

38
 ύιινγνη, 25/1 Απγνχζηνπ 1892, αξ. θχιινπ 4966, ζ. 2 
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απίζηεπηεο δπλαηφηεηεο έθθξαζεο αλαιφγσο πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ θαη 

πεξηζηάζεσλ. 

ηα νγδφληα ηνπ ρξφληα, ην 1919, ν Ρνπκπίλεο, γξάθεη ε εθεκεξίδα Έζλνο 

πνπ ηδξχζεθε ζην Βνπθνπξέζηη ην 1911, «ν παιαίκαρνο θαη νηξεξφο 

δεκνζηνγξάθνο», «θαίηνη πάζρσλ ζέιεη αξρίζεη πξνζερψο δεκνζηεχσλ βηνγξαθίαο 

ζπγρξφλσλ παξνίθσλ ηηκεζάλησλ ηαο ειιεληθάο ελ Ρσκνπλία θνηλφηεηαο θαη ηε 

ρψξαλ δηα ησλ θψησλ θαη ηεο λνεκνζχλεο απηψλ, αληηπαξειζφληεο ιειεζφησο ή θαη 

αηφπσο ςεπρζέληεο».
39

     

Σν 1905, κεηά ηελ απέιαζε ηνπ απφ ηε Ρνπκαλία, ν ππξίδσλ Μ. ίκνο 

εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αζήλα ζπλερίδνληαο γηα ηξεηο δεθαεηίεο λα εθδίδεη ηελ 

εθεκεξίδα Παηξίο. Σν 1908, ε εθεκεξίδα Παηξίο αλαδείρηεθε σο κηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο εθεκεξίδεο ηεο ειιεληθήο πξσηεχνπζαο. Ο ίκνο, φπσο νη πεξηζζφηεξνη 

πεηπρεκέλνη δεκνζηνγξάθνη ηεο επνρήο, γνεηεχηεθε απφ ηελ πνιηηηθή. Σν 1910 

εθιέρηεθε γηα πξψηε θνξά βνπιεπηήο Άξηαο κε ην θφκκα ηνπ Βεληδέινπ.
40

 Ο 

Βεληδέινο ηνλ εκπηζηεπφηαλ ηδηαίηεξα επεηδή είρε βαζηέο γλψζεηο ησλ βαιθαληθψλ 

πξαγκάησλ. Γελ είλαη ηπραίν φηη ην 1913 δηνξίζηεθε κέινο ηεο ειιεληθήο 

αληηπξνζσπείαο ζην ζπλέδξην ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ.
41

  

Μεηά ηε βειηίσζε ησλ ειιελνξνπκαληθψλ ζρέζεσλ, ν ίκνο ηαμίδεπε ζπρλά 

ζην Βνπθνπξέζηη φπνπ δνχζε ε νηθνγέλεηα ηεο ζπδχγνπ ηνπ. Σνλ Απξίιην ηνπ 1914, 

εξρφκελνο ζηε Ρνπκαλία, είρε δηάθνξεο επαθέο κε ηνλ πνιηηηθφ θαη δεκνζηνγξαθηθφ 

θφζκν. χκθσλα κε κηα ξνπκαληθή εθεκεξίδα, νη Αξσκνχλνη θαη νη Αιβαλνί 

εζληθηζηέο πνπ δνχζαλ ζηε ξνπκαληθή πξσηεχνπζα αηζζάλνληαλ πιεγσκέλνη επεηδή 

ν Έιιελαο βνπιεπηήο είρε δειψζεη φηη αγαπνχζε ηε Ρνπκαλία φπνπ είρε πεξάζεη ηα 

νκνξθφηεξα ρξφληα ηεο ληφηεο ηνπ. 
42

 

Ζ δηαδξνκή ηνπ Αιθηβηάδε αξδέιιε ππήξμε δξακαηηθή. Ο αξδέιιεο πνπ 

επέιεμε σο ηφπν εμνξίαο ηελ πφιε Μπξαζφβ, ηε κεζφξηα πεξηνρή κεηαμχ Ρνπκαλίαο 

                                                
39 Έζλνο, 4/17 Ηνπιίνπ 1919, αξ. θχιινπ 825, ζ. 1.  

40 ππξίδσλ Μ. ίκνο, Τπνςήθηνο πιεξεμνύζηνο Άξηεο, Αζήλα 1910.  

41 Με ηελ επθαηξία απηή ηηκήζεθε κε ξνπκαληθφ παξάζεκν, βαζηιηθφ δηάηαγκα ηεο 31εο Ηνπιίνπ 1913, 

βι. ΔΛΙΑ, Αξρείν ίκνπ, Αλακλήζεηο εθ ηεο έλδνμνπ ζπλζήθεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, 1914.  

42 ANIC/ DPSG (722), 191/1914, ζ. 181: απφζπαζκα δεκνζηεχκαηνο ηεο εθεκεξίδαο  Dimineaţa, 29 

Απξηιίνπ 1914 θαη ζεκεηψκαηα αζηπλνκηθνχ πξάθηνξα, ηεο 19εο Απξηιίνπ 1914, ζ. 188 θαη ηεο 2εο 

Μαΐνπ 1914, ζ. 199.   
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θαη Σξαλζπιβαλίαο πέζαλε απφ αξξψζηηα ην 1908.
43

 Ο λένο δηεπζπληήο ηεο 

εθεκεξίδαο, ν αδειθφο ηνπ Αξηζηνηέιεο αξδέιιεο ζπλεξγάζηεθε, θαηά ηελ πεξίνδν 

ησλ βαιθαληθψλ πνιέκσλ, γηα ηε ζπκθηιίσζε κεηαμχ Ρνπκαλίαο θαη Διιάδαο. Σν 

1912 αλήγγεηιε κέζσ ηεο Ίξηδνο φηη ήζειε λα βγάιεη λέα εθεκεξίδα ζηε ξνπκαληθή 

γιψζζα κε ηίηιν Pacea [Δηξήλε] πξνηείλνληαο ηε δηάιπζε ησλ ξνπκαληθψλ ζρνιείσλ 

ζην ειιεληθφ θνκκάηη ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Ζπείξνπ κε αληάιιαγκα ηε ζέζπηζε 

ππνρξεσηηθήο δηδαζθαιίαο ησλ ξνπκαληθψλ ζηνπο Αξσκνχλνπο αιιά ζηα ππάξρνληα 

εθεί ειιεληθά ζρνιεία.
44

 Αο ζεκεηψζνπκε αθφκα φηη ν Αξηζηνηέιεο αξδέιιεο ηελ 

πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ πνιηηνγξαθήζεθε Ρνπκάλνο γεγνλφο πνπ ηνπ επέηξεςε λα 

πνιηηεπηεί. Σελ ίδηα ζηηγκή ν αξδέιιεο δελ έπαςε λα ζπλεηζθέξεη γηα ηελ αλάπηπμε 

θηιηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ.
45

  

ε αληίζεζε κε ηνλ γην ηνπ, ν Εαραξίαο αξδέιιεο είρε αξλεζεί ηε ξνπκαληθή 

πνιηηνγξάθεζε φηαλ ηνπ είρε γίλεη πξφηαζε: «Γηεηήξεζα ηελ εζληθφηεηα κνπ 

ακφιπληνλ, απνπνηεζείο άιιελ ηζαγέλεηαλ, πξνζθεξζείζαλ κνη ππφ επηζήκσλ 

εγρσξίσλ». ’ απηή ηελ πλεπκαηηθή δηαζήθε πνπ δεκνζηεχζεθε ιίγν πξηλ απφ ηνλ 

ζάλαηφ ηνπ, ην 1913, ν ηδξπηήο ηεο καθξνβηφηαηεο ειιεληθήο εθεκεξίδαο ηεο 

Ρνπκαλίαο εκθαλίδεηαη ιίγν πηθξακέλνο αιιά αηζηφδνμνο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ 

αγψλα δσήο ηνπ. πσο ν ίδηνο ιέεη, ε ζπλεπήο ηάζε πνπ έδεημε ζηα εζληθά ζέκαηα 

ηνλ είραλ θέξεη πνιιέο θνξέο αληηκέησπν φρη κφλν κε ηηο εγρψξηεο αξρέο αιιά θαη κε 

ηελ εθάζηνηε ειιεληθή θπβέξλεζε. 
46

 

 

 

                                                
43 Βι. Universul, 6 Φεβξνπαξίνπ 1906, ζ. 1, ην ζρεηηθφ δεκνζίεπκα αλαθέξεη φηη νη ξνπκαληθέο αξρέο 

ζπλέιαβαλ ηνλ αξδέιιε ηε ζηηγκή πνπ επηρεηξνχζε λα δηαπεξάζεη ηα ζχλνξα. Καηά ην ίδην 

δεκνζίεπκα, απηφ ην γεγνλφο δελ ζπλέβαηλε γηα πξψηε θνξά. ANIC/ DPSG (722), 71/1908, ζ. 8, 

δεκνζίεπκα ηεο Tribuna Macedoniei, 5 Απγνχζηνπ 1907, αξ. 22.  

44 ANIC/ DPSG (722), 74/1912, η. Η, ζ. 3, ζεκείσκα πξάθηνξα, 22 Ηαλνπαξίνπ 1912. 

45 Άιθε Μπξζίλε-Μάλζνπ, «Ζπεηξψηαη δεκνζηνγξάθνη ζηε Ρνπκαλία», Ηπεηξσηηθή Δζηία, ΥΥΗ 

(1972), ζζ 529-541, ηδίσο  ζ. 535.  

46 Απφζπαζκα ηεο πλεπκαηηθήο δηαζήθεο ηνπ ηδξπηή ηεο καθξνβηφηαηεο ειιεληθήο εθεκεξίδαο ηεο 

Ρνπκαλίαο, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ηελ 13 επηεκβξίνπ 1913 απφ ηελ Ίξηδα, Γεκ. Β. Οηθνλνκίδεο, 

«εκεηψζεηο δηά ηελ ηζηνξίαλ ησλ ελ Ρνπκαλία Διιεληθψλ εθεκεξίδσλ θαη πξψησλ 

βηβιηνπσιείσλ»…, ζ. 75 

    

 



13 

 

 

Σσμπεράζμαηα 

Με ηελ παξνχζα εξγαζία πεξηγξάςακε ηελ επαγγεικαηηθή δηαδξνκή κεξηθψλ 

ηδηνθηεηψλ θαη δηεπζπληψλ εθεκεξίδσλ ηεο ειιεληθήο δηαζπνξάο ησλ Βφξεησλ 

Βαιθαλίσλ θαηά ηελ επνρή ηεο δηάιπζεο ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Οη 

έιιελεο δεκνζηνγξάθνη πνπ παξνπζηάζηεθαλ εδψ α) ήηαλ γελλεκέλνη ζηηο ειιεληθέο 

θνηλφηεηεο ησλ «αιχηξσησλ» πεξηνρψλ ή ηεο δηαζπνξάο ησλ Διιήλσλ ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, β) ζπνχδαζαλ ζε ειιεληθά ζρνιεία 

ηνπ εμσηεξηθνχ ή ηνπ ειιεληθνχ βαζηιείνπ θαη γ) σο έιιελεο ππήθννη 

ζπληαπηίδνληαλ κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. ε κηα επνρή πνπ ν 

εζληθφο αληαγσληζκφο είρε αλαζηαηψζεη νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ, ε 

δεκνζηνγξαθία ηεο δηαζπνξάο αλαδείρηεθε ηδηαίηεξα ζπνπδαία ζηε δηαδηθαζία ηεο 

ηδενινγηθήο θηλεηνπνίεζεο ησλ δηεζπαξκέλσλ δπλάκεσλ ηνπ απαληαρνχ ειιεληζκνχ 

γχξσ απφ ην ειιεληθφ βαζίιεην.  

 Οη δεκνζηνγξάθνη ζπλεηδεηνπνηνχζαλ φκσο φηη ε πξαγκάησζε ησλ εζληθψλ 

ηνπο νξακάησλ εμαξηηφηαλ απφ ηελ έγεξζε γεθπξψλ επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηηο 

ειιεληθέο θνηλφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνπο ζχλνηθνπο ιανχο. Πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε ιεηηνχξγεζαλ θαη νη έιιελεο δεκνζηνγξάθνη ζηε Ρνπκαλία, ηε 

βνξεηφηεξε ρψξα ησλ Βαιθαλίσλ φπνπ ηα εζληθά απειεπζεξσηηθά θηλήκαηα βξήθαλ 

απφ πνιχ λσξίο πξφζθνξν έδαθνο αλάπηπμεο.   
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Πίλαθαο: Διιελόγισζζεο εθεκεξίδεο ηεο Ρνπκαλίαο 1830-1920 

 
Αξ.  Δπσλπκία Σφπνο Έηνο Ηδηνθηήηεο-δηεπζπληήο  

1 Ο Εέθπξνο ηνπ Ίζηξνπ Βνπθνπξέζηη 1841-1842 Γ. Αξγπξηάδεο 

2 Φσζθφξνο ηνπ Λανχ Βνπθνπξέζηη 1848 Μηραήι Υξεζηίδεο 

3 Ο Μελπηήο ηεο Βιαρίαο Βνπθνπξέζηη 1848 Μηραήι Υξεζηίδεο 

4 Ο Διιεληθφο Μελχησξ ηεο 

Βιαρίαο 

Βνπθνπξέζηη 1849 Μηραήι Υξεζηίδεο 

5 Δξκήο / Mercuriu Βξαΐια 1848  

6 Ο Θεαηήο / Spectatorul  Βνπθνπξέζηη 1860-1862 Αληψληνο Σακπαθφπνπινο 

7 Απνζήθε πνηθίισλ γλψζεσλ Βξαΐια 1864-1865 Κσλζηαληίλνο Γ. ηαπξίδεο 

8 Ζ Ίξηο  

Ζ Ίξηο ησλ Λαψλ ηεο Αλαηνιήο 

Βνπθνπξέζηη 1865-1876 

 

1876-1941 

Εαραξίαο αξδέιιεο& Τηνί 

9 Ο Φνίλημ ηεο Αλαηνιήο Βνπθνπξέζηη 1868 Θσκάο Παζρίδεο 

10 Ζ Έλσζηο Βξαΐια 1871 Μ. Κνπηίδεο 

11 Δξκήο ν ιφγηνο θαη θεξδσνο Βξαΐια 1872 Κσλζηαληίλνο Λαδαξέηνο 

12 Οη χιινγνη 

χιινγνη 

Βξαΐια 

Βνπθνπξέζηη 

1873-1880 

1880-1892 

Σηκνιέσλ Ρνπκπίλεο 

13 Γεθέβαινο Βνπθνπξέζηη 1874 Θσκάο Παζρίδεο 

14 Ζ Αιήζεηα Βξαΐια 1874 Μ. Μειηαξέζεο 

15 Ζ Γλψκε Βνπθνπξέζηη 1875 Γ. Φψηηνο & Μ. Α. Μάθθαο 

16 Δξκήο Βξαΐια 1875-1880 ηπιηαλφο αξάζνγινπ 

17 Κπθεψλ Βξαΐια 1876 Π. Παλάο 

18 Οη Λανί ηεο Αλαηνιήο Γαιάηζη 1876 Αλδξέαο Ν. Πεηαιάο 

19 Αη Απνηθίαη Βνπθνπξέζηη 1878  

20 Κφζκνο Βξαΐια 1880  

21 Ζ Γιαχμ Βξαΐια 1880 Κ. . Πεξηβφιεο 

22  Ζ Φσλή ηεο Διεπζεξίαο  Βξαΐια 1884-1886 Γεκ. Μ. Φξαγθφπνπινο 

23 Ζ Ήπεηξνο Βνπθνπξέζηη 1886  

24 Ίζηξνο Γαιάηζη 1887 Νηθφιανο  Γ. Γφζηνο 

25 Άπνηθνο Βξαΐια 1887 Α. Μ. Βεξίθνο 

26 Έιιελ Βξαΐια 1888-1889 Ν. Α. Κνπηζαιέμεο 

27 Φνπθαξάο Βξαΐια 1889-1890  

28 Παηξίο Βνπθνπξέζηη 1890-1905 Παλαγηψηεο Υξηζηφδνπινο 

π. ίκνο 

29 Ζ Θειμηλφε Βξαΐια 1891 Μ. Γηαλλίθεο 

30 Νένη χιινγνη Βνπθνπξέζηη 1893 Θ. Μνζρφπνπινο 

31 Γνχλαβεο Βνπθνπξέζηη 1893  

32 Πνληηθφο Γαιάηζη 1893  

33 Διιάο  Βνπθνπξέζηη 1894-1895 Θ. Μνζρφπνπινο 

34 Ζ Ματκνχ Βξαΐια 1895 Γ. Μεηαμάο Λαζθαξάηνο 

35 Ο Διεχζεξνο Λφγνο Βξαΐια 1895-1901 Γ. Μεηαμάο Λαζθαξάηνο 

36 Σν Βήκα Βνπθνπξέζηη 1897 Γ. θαέινο 

37 Κιεηψ Βνπθνπξέζηη 1898 Γεκήηξεο Μ. Γηαλαξάθεο 

38 Σν Μέιινλ Βξαΐια 1898 Γ. θαέινο 

39 Διπίο Βνπθνπξέζηη 1900 ηαχξνο Αζ. Βαζηιάθεο 

40 Κφζκνο Βνπθνπξέζηη 1905-1906 Πέηξνο Κσληζαληηλίδεο 

41 Ζ Μέιηζζα Βνπθνπξέζηη 1908-1916 

1920-1928 

Ησάλλεο Π. Οηθνλφκνπ 

42 Σν Έζλνο Βξαΐια  

Βνπθνπξέζηη 

1911-1919 

1919-1943 

Λεσλίδαο Γ. Κνζησκχξεο 

43 Διεπζεξία Βνπθνπξέζηη 1918-1920 Αδάκ Αδακίδεο Υξήζηνπ 

44 Ο Νένο Διιεληζκφο Βνπθνπξέζηη 1921-1926 Θ. Μνζρφπνπινο 
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Ιζηνξηθή Δπηζεώξηζηο, έηνο Α΄, αξ. θχιινπ 1, 1 Μαΐνπ 1904  
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Aristotel Sardelly, O Lună în Grecia, Βνπθνπξέζηη 1929. 
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ππξίδσλ ίκνο (1916): ΔΛΗΑ, Αξρείν π. ίκνπ 

 
Ο Υάξηεο ηεο Μαθεδνλίαο, Παηξίο, 20 Ννεκβξίνπ/3 Γεθεκβξίνπ 1905 

  


