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ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Η εισαγωγή αυτού του συλλογικού τόμου θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να 
ξεκινήσει με την παραδοχή ότι τα άρθρα που περιλαμβάνονται στις σελίδες του 
δεν εντάσσονται σε μια ενιαία θεματική ενότητα. Με άλλα λόγια δεν συγκεντρώ-
θηκαν με σκοπό να απαντήσουν σε συναφή ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία έ-
χουν τεθεί για να εγκαινιάσουν μια νέα διεπιστημονική συζήτηση ή να οδηγήσουν 
σε προτάσεις μιας ανανεωμένης πραγμάτευσης κάποιου επιστημονικού προβλή-
ματος. Αντίθετα, η δημοσίευσή τους στον ίδιο τόμο είναι το αποτέλεσμα ενός ε-
λεύθερου και ανοικτού ‘φαντασιακού διαλόγου’ που ξεκίνησε μεταξύ των καθηγη-
τών, λεκτόρων και υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας 
(ΤΙΕ) με αφορμή τη συμπλήρωση εικοσιπέντε χρόνων από τη λειτουργία του. Κι 
όμως το εξαρχής δύσκολο εγχείρημα έκδοσης ενός τιμητικού τόμου αυτής της 
μορφής εξελίχθηκε σε μια προκλητική και περιπετειώδη προσπάθεια χαρτογρά-
φησης των διαφορετικών ερευνητικών ‘διαδρομών’, που ακολουθούν οι συνεργάτι-
δες και ‘συστεγαζόμενες’ στο ΤΙΕ επιστήμες της κοινωνίας και του ανθρώπου. Το 
γενικό θέμα που προοδευτικά αναδείχθηκε σε κοινό τόπο μελέτης και ερευνητικό 
εφαλτήριο ενός τέτοιου συλλογικού έργου, είναι το εξής: η ‘συνάντηση’ στο παρόν 
ενός μεγάλου φάσματος ερμηνευτικών ανασυνθέσεων του παρελθόντος, οι οποίες 
εκπορεύονται από διαφορετικά θεωρητικά πρίσματα, υλοποιούνται με ποικίλα 
μεθοδολογικά εργαλεία αλλά κατά κανόνα απαντούν σε σύγχρονα και αλληλένδε-
τα ερωτήματα.  
Με άλλα λόγια η νεωτερική χαρτογράφηση του χρόνου της κοινωνικής έρευνας 

αποτελεί υπό συγκεκριμένους όρους τον πρώτο άξονα θεματικής συνοχής μιας 
πολυπρισματικής συλλογικής μελέτης, όπως ο ανά χείρας τόμος. Εξάλλου, το 
παρελθόν μιας κοινωνίας είναι αυτό που προσφέρει στο εκάστοτε παρόν της μια 
μοναδική και έως ένα βαθμό «σταθερή διάσταση […] ανθρώπινης συνείδησης» και 
επίσης το δομικό «συστατικό των θεσμών, αξιών και άλλων στοιχείων της», που 
στην αλληλόδρασή τους μπορούν να μετατρέπουν το πάντοτε βραχύβιο σήμερα σε 
«ένα νοητό αλλά διαρκώς μεταβαλλόμενο σημείο» προς το αύριο1. Στη βάση της 

1. Για τις παραπάνω απόψεις βλ. τα άρθρα του E. HOBSBAWM «Η αίσθηση του παρελ-
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παραπάνω λογικής συνάρτησης, το ‘τοπίο των ανθρωπίνων πράξεων’ όχι μόνον 
του υποτιθέμενα γνωστού παρελθόντος ή του μεταβατικού και σύντομου παρόντος 
αλλά και του απρόβλεπτου μέλλοντος παρουσιάζεται «μοναδικό και το ίδιο πάντα» 
σε όλες τις επιστήμες που, αυτοπροσδιοριζόμενες ως ανθρωπιστικές ή/και κοινω-
νικές, ‘στέκονται’ απέναντί του για να το μελετήσουν2. Αν σε ένα δεύτερο επίπεδο 
αποτολμήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τη λειτουργική σημειολογία αυτής της 
‘μοναδικής ομοιομορφίας’ του εξεταζόμενου κοινωνικού ‘τοπίου’, οι διακυμάνσεις 
που παρατηρούνται από την πρώτη στιγμή της ‘συνάντησης’ όλων των ανθρωπι-
στικών και κοινωνικών κλάδων στον ίδιο ‘φαντασιακό’ επιστημολογικό χάρτη, ε-
μπλουτίζουν τη συνομιλία τους με εργαλειακές συγγένειες, μεθοδολογικές ανταλ-
λαγές και θεωρητικές ανατροφοδοτήσεις στο πλαίσιο μιας κοινής πορείας, που 
σίγουρα δεν χαρακτηρίζεται από αποκλίσεις και διαφορές.  
Δεν θα πρέπει μάλιστα να θεωρηθεί παράδοξο ότι την τελευταία διαπίστωση 

επιβεβαιώνουν κυρίως οι αντιπαραθέσεις και οι γνωστοί κατά καιρούς επιστημο-
νικοί ‘πόλεμοι’ του 20ού αιώνα. Με άλλα λόγια η πρώτη τεκμηρίωσή της μπορεί 
να αντληθεί από τη σχετικά ήπια ή και ρομαντική περίοδο της μεσοπολεμικής 
«ιμπεριαλιστικής» σύγκρουσης ανάμεσα στη μία από τις από τις πρωταγωνίστριες 
επιστήμες του ΤΙΕ, την ιστορία, και την παραδοσιακή της αντίπαλο, την κοινω-
νιολογία. Οι κοινωνιολόγοι δηλαδή, που σε εκείνη τη συγκυρία θεωρήθηκε ότι ε-
πιτέθηκαν κατά των ιστορικών, στην ουσία είχαν παρακινηθεί από τους ίδιους, 
σωστότερα από κάποιους πρωτοπόρους και προοδευτικούς ιστορικούς, όπως ο 
Marc Bloch (1886-1944) και ο Lycien Febvre (1878-1956), οι ιδρυτές των πε-
ρίφημων Annales, που αναζήτησαν συμμάχους στο πεδίο της κοινωνικής έρευνας 
για να πετύχουν την ανανέωση της δικής τους επιστήμης και την αποδέσμευσή 
της από τον μεθοδισμό και τη γεγονοτολογία. Προοδευτικά η σύγκρουση μεταξύ 
των δύο επιστημών μεταμορφώθηκε σε κίνητρο ριζικής αναμόρφωσης και προό-
δου αμφότερων, αποδεικνύοντας ότι η επιστημονική διαφωνία συγκαταλέγεται 
στα σημαντικότερα γνωρίσματα του διεπιστημονικού διαλόγου, που πράγματι –
μέχρι σήμερα– μεταμόρφωσε και πολλαπλασίασε τις ερμηνευτικές αναγνώσεις 
της κοινωνικής εξέλιξης και αλλαγής. Ήδη πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 

θόντος» (εισήγησή του στο συνέδριο του περιοδικού Past and Present το 1970, που δημοσιεύ-
θηκε στο τεύχος 55 τον Μάιο του 1972 με τίτλο «Η κοινωνική λειτουργία του παρελθόντος: 
μερικά ερωτήματα») και «Κοιτάζοντας μπροστά: ιστορία και μέλλον» (συντομευμένη εκδοχή 
άρθρου του που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο New Left Review 155, Φεβρουάριος 1981) 
στο: E. Hobsbawm, Για την ιστορία, μετάφρ.: Π. Ματάλας, Αθήνα, Θεμέλιο, 1998, 25 και 57. 

2. F. BRAUDEL, «Ομοιότητες και διαφορές στις ανθρωπιστικές επιστήμες», που αναδη-
μοσιεύεται [α´ δημοσίευση στο Revue de l’ Enseignement Supépieur 1 (1960) 17-22] στο: F. 
Braudel, Μελέτες για την ιστορία, μετάφρ.: Οντέ Βαρών και Ροδή Σταμούλη, Αθήνα, ΕΜΝΕ-
Μνήμων, Θεωρία και Μελέτες Ιστορίας αρ. 7, 1987, 67-79. 
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αρκετοί διαπρεπείς κοινωνιολόγοι και προοδευτικοί ιστορικοί αντιλαμβάνονταν τις 
επιστήμες τους ως ενιαίο και αδιάρρηκτο σύνολο3. Στην ίδια παραδοχή κατέληγαν 
σταδιακά στην πορεία του χρόνου ολοένα και περισσότεροι ερευνητές της κοινω-
νίας και του ανθρώπου, ακόμη και εκείνοι που αντιλαμβάνονταν τις ‘εικόνες’ της 
συνάντησης των επιστημών τους στον ίδιο φαντασιακό ‘χάρτη’ ως διαδοχικούς 
κρίκους μιας αλυσιδωτής συνέχειας αντιπαραθέσεων και επαναλαμβανόμενων «ι-
μπεριαλιστικών» συγκρούσεων. Ο ιμπεριαλισμός, σταθερά κυρίαρχο γνώρισμα της 
πολιτικής πραγματικότητας, ήταν μάλλον φυσικό να ‘δανείζει’ μερικά από τα 
σπουδαιότερα γνωρίσματά του στον διεπιστημονικό διάλογο.  
Στην εισαγωγή ενός τόμου που αφιερώνεται στις διεπιστημονικές διαδρομές 

της κοινωνικής έρευνας ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν της, θα ήταν σίγουρα 
χρήσιμο να απομονώσουμε δύο ακόμη ‘στιγμές’ του διαλόγου μεταξύ των ‘συνομι-
λητριών’ επιστημών που μας ενδιαφέρουν. Οι στιγμές αυτές μάλιστα προέρχονται 
από τα κρίσιμα ψυχροπολεμικά χρόνια, όταν ο τότε κόσμος ‘αξίωνε’ (ή τουλάχι-
στον παρουσιαζόταν από τους ηγέτες του ότι απαιτούσε) την εκ νέου συγγραφή 
της ιστορίας των κοινωνιών του –προφανώς υπό την αιγίδα της Ουνέσκο 
(UNESCO– United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)4 ή 
και με τη γενναία χρηματοδότηση διάφορων ιδρυμάτων, που θεώρησαν πολύτιμη 
για τη γενικότερη μεταπολεμική ανασυγκρότηση την ‘επένδυσή’ τους σε ερευνη-
τικά προγράμματα τέτοιας μορφής. Σε αυτήν, λοιπόν, τη συγκυρία, ο Fernand 
Braudel (1902-1985), ιθύνων νους τότε του έκτου τμήματος της École Pratique 
και διάδοχος του Bloch και του Febvre στη διεύθυνση του περιοδικού και της 
‘σχολής’ των Annales, ο οποίος όντως είχε εξασφαλίσει λίγο νωρίτερα μια χρημα-
τοδότηση για τη διοργάνωση ενός ευρωπαϊκού, δηλαδή γαλλικού, ερευνητικού 
προγράμματος ή σωστότερα ‘πειράματος’ συνεργασίας μεταξύ των ανθρωπιστι-
κών και κοινωνικών επιστημών, παρατηρούσε ότι σχεδόν όλες επιθυμούσαν να 
εμφανίζονται σαν «διαφορετικές πατρίδες», με «διαφορετικές γλώσσες» και χωρι-
στούς θεωρητικούς και ερμηνευτικούς κώδικες, και έτσι να διεκδικούν τα διακριτά 
‘σύνορά’ τους σε ένα ενιαίο και κοινό ‘τοπίο’ μελέτης. Ωστόσο, ο ίδιος είχε από-
λυτη επίγνωση ότι κάθε απόπειρα χάραξης απροσπέλαστων ‘συνόρων’ και αυτό-
νομων επιστημονικών επικρατειών είχε αποδειχθεί ανέφικτη και ουτοπική και 
επίσης τόνιζε ότι οι συνεχιζόμενοι πόλεμοι –που ποτέ δεν ήταν ίδιοι– «ανάμεσα σ’ 

3. Για την εξέλιξη της αντιπαράθεσης, βλ. Ε. Κ. ΒΟΓΛΗ, Τι πρέπει να γνωρίζει ο ιστορι-
κός για την επιστήμη και το επάγγελμά του, Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βι-
βλιοθηκών, 2015 [διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/3821], κεφ. 6.3 και 8.2. Επί-
σης βλ. στο ίδιο αναλυτικότερη βιβλιογραφία.  

4. Για την άποψη αυτή και τον πρώιμο ψυχροπολεμικό ιστορικό ιδεαλισμό, βλ. P. BETTS,
«Humanity’s New Heritage: Unesco and the Rewriting of World History», Past and Present 
228 (Αύγουστος 2015) 249-285. 
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αυτούς τους γείτονες» στηρίζονταν κατά κανόνα σε «ψευδή προβλήματα» και αίτι-
α. Αυτό όμως που δεν μπορούσε ακόμη να προβλέψει ήταν το εάν ή και το πότε οι 
εκπρόσωποί τους θα παραδέχονταν πως ασκούν διαφορετικά επαγγέλματα και ότι 
έχουν μπροστά τους «αυτοτελείς σταδιοδρομίες, με τους κανόνες τους, τις σοφές 
τους περιφράξεις, τους κοινούς τόπους τους», αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
είναι ασύνδετα ή ασύμβατα μεταξύ τους τα τμήματα του κοινού υπό θέαση το-
πίου, που απομονώνει ο ιστορικός, ο κοινωνιολόγος, ο οικονομολόγος, ο ανθρωπο-
λόγος, ο γεωγράφος, ο εθνογράφος, ο ψυχολόγος, ο δημογράφος –ή και ο λαογρά-
φος, ο αρχαιολόγος αλλά και ο ιστορικός της τέχνης, που παρέμεναν εκτός των 
αντιπαραθέσεων της εποχής. Ακόμη κι αν όλοι ισχυρίζονταν, προσέθετε ο 
Braudel, πως οι ερμηνείες τους βασίζονται στη μοναδικότητα ή και την ανωτερό-
τητα της δικής τους θεωρητικής προσέγγισης είτε στην αποτελεσματικότητα α-
ποκλειστικά των δικών τους επιστημονικών εργαλείων, στην πραγματικότητα 
συμμετείχαν στην ίδια διεπιστημονική συζήτηση και με τα ερευνητικά πορίσματά 
τους προσέθεταν κομμάτια στο ίδιο και ενιαίο puzzle. Κατ’ επέκταση, οι επιστή-
μες τους έμοιαζαν απλά με «διαφορετικά παρατηρητήρια, με την ιδιαίτερή του 
θέα το καθένα, τα διαφορετικά προοπτικά τους σχέδια, τα χρώματά τους, τα χρο-
νικά τους» απέναντι στο ίδιο πάντα τοπίο, ενώ αυτό που τις χώριζε ήταν ότι δεν 
παραδέχονταν την αδυναμία τους να μοιράσουν τον χρόνο σε χωριστά ‘σκάμματα’ 
(ή ανασκαφικά τετράγωνα, για να δανειστούμε εδώ έναν όρο από το λεξιλόγιο των 
αρχαιολόγων), και έτσι να εγκαταλείψουν μια τόσο «αμφίβολη αντιπαράθεση α-
νάμεσα στο χτες και το σήμερα» της καθημερινότητας που μελετούν5. 
Στα τέλη όμως της δεκαετίας του 1960, ένα άλλο ‘πείραμα’ σφαιρικής πραγ-

μάτευσης των περίπλοκων και πολυσύνθετων μηχανισμών κοινωνικής εξέλιξης 
και αλλαγής, επρόκειτο να αποδείξει περίτρανα, τουλάχιστον κατά την εκτίμηση 
του Charles Tilly (1929-2008), πόσο επιτακτική ήταν η ανάγκη της συνεργασίας 
μεταξύ των επιστημών του ανθρώπου και της κοινωνίας. Αυτό ήταν το ερευνητικό 
πρόγραμμα της Social Science Research Council των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής, που ξεκίνησε το 1969 με πρόταση ενός πολιτικού επιστήμονα –του 
Gabriel Almond (1911-2002)– και με στόχο τη μελέτη της διαδικασίας συγκρό-
τησης κράτους στη Δυτική Ευρώπη. Αλλά πέρα από την ερευνητική ομάδα των 
πολιτικών και κοινωνικών επιστημόνων, αυτή τη φορά συγκροτήθηκαν, με σκοπό 
τη διερεύνηση της εφαρμοσιμότητας των προτεινόμενων θεωρητικών σχημάτων 
τους, και δύο αυτόνομες ομάδες ιστορικών. Όλες οι ομάδες εξέδωσαν τα πορίσμα-
τά τους σε συλλογικούς τόμους, των οποίων η μελέτη αναδεικνύει τη σπουδαιότη-
τα του διεπιστημονικού διαλόγου αλλά και τη συμβολή έκαστης επιστήμης στην 

5. Βλ. F. BRAUDEL, ό.π. Αναλυτικότερα για τις απόψεις του Braudel σε ό,τι αφορά τη
διεπιστημονική συνεργασία, βλ. I. WALLERSTEIN, «Braudel and Interscience: A Preacher to 
Empty Pews?», Review, A Journal of the Fernand Braudel Center XXIV (2001) 1: 3-12.  
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παραγωγή συγκριτικών προσεγγίσεων, εμπεριστατωμένων ερμηνευτικών ανα-
γνώσεων των πολλών και διαφορετικών δρόμων πολιτικής και κοινωνικής επιβίω-
σης αλλά και τεκμηριωμένων ανασυνθέσεων διάφορων ιστορικών κοινωνικών προ-
βλημάτων6. 
Η παραπάνω διαπίστωση του Tilly καταδεικνύει ότι η δυναμική της ενδο-

επιστημονικής και διεπιστημονικής «διαμάχης» και διαφωνίας ανάγεται σε παρά-
γοντα εξέλιξης, νέων αναζητήσεων καθώς και συνεργασίας των επιστημών της 
κοινωνίας και του ανθρώπου. Μήπως τελικά όλη η συζήτηση για τη μεταξύ τους 
σχέση «δεν είναι τίποτε άλλο παρά η συζήτηση για τη διεπιστημονικότητα» και 
την σπουδαιότητά της»; Αυτό το ερώτημα έθετε στις αρχές της δεκαετίας του 
1980 ο Ruggiero Romano (1923-2002). Σύμφωνα με την απάντηση που έδινε ο 
ίδιος, «το καινούριο» στη μελέτη του παρελθόντος των ανθρώπων και των κοινω-
νιών, που είναι πιθανό να παραχθεί με βάση τα νέα ερωτήματα που προσθέτει το 
εκάστοτε παρόν τους, απαιτεί «μία όσμωση τρόπων εργασίας [και] επιστημονικών 
λογικών» των διαφορετικών σχετικών συνεργάτιδων επιστημών. Και ο ίδιος 
κατέληγε: «ήλθε ο καιρός να αντιμετωπίσουμε με σύνεση (και με πολύ μόχθο) τις 
δυνατότητες και τα όρια μιας πραγματικής συνεργασίας»7.  
Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος του ανά χείρας συλλογικού τόμου: να αναδείξει 

τα όρια ή τα περιθώρια και παράλληλα την αναγκαιότητα και την ωφελιμότητα 
της συνεργασίας ανάμεσα στις διαφορετικές επιστήμες που εστιάζονται στη 
διερεύνηση και ανασύνθεση της καθημερινής κοινωνικής πραγματικότητας του 
παρελθόντος.  

Κομοτηνή, Καλοκαίρι 2017 
Η Εκδοτική Επιτροπή 

6. Για το παραπάνω ερευνητικό πρόγραμμα βλ. CH. TILLY, «Why and How History Mat-
ters», στο: R. Goodin – Ch. Tilly (επιμ.), Oxford Handbook of Contextual Political Analysis, 
Oxford: Oxford University Press, 2006, 417-437. Βλ. επίσης Ε. Κ. ΒΟΓΛΗ, ό.π, κεφ. 10, 
όπου ανάλυση των πορισμάτων, στις οποίες κατέληξαν οι τρεις ερευνητικές ομάδες με σημείο 
εστίασης την αναγκαιότητα της συνεργασίας μεταξύ των ανθρωπιστικών και κοινωνικών 
επιστημών.  

7. R. ROMANO, «Ιστορία, Ανθρωπολογία, Φολκλόρ», στο: R. Romano, Πού οδεύει η ιστο-
ρία; Αναζητήσεις της σύγχρονης ιστοριογραφίας, μετάφρ.: Μ. Τραπεζανλίδου, Αθήνα, ΕΜΝΕ-
Μνήμων 1988, 91-92 και 94.  





ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΠΘ (1990 – 2016): 
ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΑΝΟΛΗΣ Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ 

Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας (ΤΙΕ), το αρχαιότερο κατά σειρά ίδρυσης 
της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ, ιδρύθηκε το 1990, 
με το Προεδρικό Διάταγμα 149 (ΦΕΚ 56/10-4-1990) και δέχθηκε τους πρώτους 
φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1991-19921. Λειτούργησε αρχικά στο κτήριο της
οδού Πατριάρχου Ιωακείμ (αρ. 3), κατόπιν δε στην πανεπιστημιούπολη της Κο-
μοτηνής και από το 2003 στο κτήριο της παλαιάς Νομικής Σχολής, στο κέντρο 
της πόλης (Παν. Τσαλδάρη 3). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τα έτη 
2016-2017 διοργανώθηκαν μια σειρά εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 25 χρό-
νων από την ίδρυση του TIE, στο πλαίσιο των οποίων εντάσσεται και η έκδοση 
του μετά χείρας τόμου, στον οποίο κρίθηκε σκόπιμο να προταχθούν ορισμένα 
στοιχεία για το Τμήμα και τη φυσιογνωμία του2, καθώς και μερικές σκέψεις για
την πορεία και την εξέλιξή του: 

Α. Φυσιογνωμία και ερευνητικός προσανατολισμός 

Σκοπός του ΤΙΕ, σύμφωνα και με το Προεδρικό Διάταγμα της ίδρυσής του, εί-
ναι: να ερευνά την ιστορική πορεία των λαών της ανθρωπότητας από την κατα-
γωγή τους ως σήμερα, καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Να μελε-
τά τους χαρακτηριστικούς τρόπους συγκρότησης σε ομάδες του ανθρωπίνου εί-
δους, ιδιαίτερα δε των λαών χωρίς γραφή. Να μελετά τη συμπεριφορά και τις εκ-
δηλώσεις του πνευματικού, κοινωνικού και ηθικού βίου των λαών, καθώς και το 
λαϊκό πολιτισμό. Να παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική 

1. Πρόεδροι του Τμήματος διατέλεσαν οι καθηγητές Γεώργιος Παπάζογλου, Κωνσταντίνος
Γαλλής, Δημήτριος Σαμσάρης, Κωνσταντίνος Χατζόπουλος και Αντώνιος Μπαρτσιώκας. Επί-
σης προεδρικά καθήκοντα, με απόφαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ, άσκησαν κατά καιρούς οι 
καθηγητές Αθανάσιος Καραμπίνης και Κωνσταντίνος Σιμόπουλος. 

2. Το ΤΙΕ έχει αναγορεύσει κατά καιρούς ως επιτίμους διδάκτορες τους Χρήστο Σαρτζετά-
κη, Αρχιεπίσκοπο Σιναίου Διαμανό, Παναγιώτη Βοκοτόπουλο, Διαμαντή Τριαντάφυλλο, Μη-
τροπολίτη Πριγκηποννήσων Ιάκωβο, Johannes Koder, Δημήτριο Μαυρίδη, Κωνσταντίνο Βα-
βούσκο και Μητροπολίτη Μαρωνείας Δαμασκηνό. Επίσης έχει αναγορεύσει ως επίτιμο καθηγη-
τή τον Ιωάννη Χασιώτη. 
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και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιο-
δρομία και εξέλιξη.  
Από αυτά προκύπτει νομίζω το ότι το ΤΙΕ αποτελεί μοναδική για την εποχή 

ίδρυσής του και πρωτοπόρα περίπτωση συνδυασμού θεωρητικών και φυσικών επι-
στημών, στα πλαίσια μιας πολυεπιστημονικής και διεπιστημονικής προσέγγισης 
του ανθρώπου, της ιστορίας και του πολιτισμού του. Με την ίδρυση και λειτουργία 
του έγινε προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαπιστούμενες συχνά από τη βιβλιογρα-
φία διαφορές ανάμεσα στις ιστορικές και τις κοινωνικές επιστήμες, αλλά και ανά-
μεσα στους διάφορους εθνολογικούς και ανθρωπολογικούς κλάδους, όπως αυτές 
αποτυπώνονται και στις διαφορετικές μεθοδολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις 
των αντίστοιχων επιστημονικών σχολών και παραδόσεων. 
Το εγχείρημα αυτό, πρωτοποριακό και δύσκολο εξ αρχής, προκάλεσε μια σει-

ρά δυσκολιών και ενίοτε δυσλειτουργιών, και χρειάστηκε η πάροδος αρκετών ετών 
ώστε το Τμήμα να βρει τον βηματισμό του, αποτελώντας ωστόσο μια επιστημο-
λογική δοκιμή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόδειγμα για ανάλογα πανεπι-
στημιακά τμήματα και ερευνητικές ακαδημαϊκές δραστηριότητες. 
Το ΤΙΕ χορηγεί ενιαίο πτυχίο με επιμέρους ειδίκευση στην Ιστορία ή στην 

Εθνολογία. Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του υποστηρίζεται με επιμέρους 
ακαδημαϊκές μονάδες, όπως η Βιβλιοθήκη3, το Εργαστήριο Φυσικής Ανθρωπολο-
γίας, το Εργαστήριο Παλαιογραφίας – Συντηρήσεως Χειρογράφων και Παλαιοτύ-
πων Βιβλίων, το Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και το 
Εργαστήριο Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Ιστορικής Εκπαίδευσης, κα-
θώς και το Εργαστήριο Τεχνολογίας, Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση, 
στο οποίο εξελίχθηκε η παλαιά Αίθουσα Υπολογιστών του Τμήματος. 
Η διάρθρωση αυτή ανταποκρίνεται πλήρως στην φυσιογνωμία του Τμήματος, 

καθώς περιστρέφεται γύρω από τις δύο επιστήμες που υπηρετούνται σε αυτό, την 
ιστορία και την εθνολογία, ενώ ταυτοχρόνως συνδυάζει την έρευνα με την διδα-
σκαλία, καθώς αυτοί οι δύο είναι οι βασικοί τομείς στους οποίους το ΤΙΕ δραστη-
ριοποιείται, όπως άλλωστε συμβαίνει με τα τμήματα των ελληνικών ΑΕΙ, σύμφω-
να με τη σχετική νομοθεσία. 

Β. Προπτυχιακές σπουδές 

Με κριτήριο την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Τμήματος, η ιστορία του μπο-
ρεί να διακριθεί σε δύο περιόδους, η πρώτη από την ίδρυσή του ως το 2010, και η 
δεύτερη από το 2010 ως σήμερα. Και τούτο επειδή το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) 
του ΤΙΕ αναδιαρθρώθηκε ριζικά από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12, με τρόπο που 

3. Διαθέτει 117 τίτλους ελληνικών και 138 τίτλους ξένων περιοδικών, 14.800 τόμους βι-
βλίων και συλλογή σπανίων βιβλίων που αριθμεί 1.000 και πλέον τόμους. 
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έδωσε νέες κατευθύνσεις τόσο στις σπουδές, όσο και στην επιστημονική φυσιο-
γνωμία του. Γι’ αυτό και αξίζει να παρατεθούν στη συνέχεια ορισμένα σχετικά 
στοιχεία: 
Στο ΤΙΕ θεραπεύονται δύο επιστήμες, η Ιστορία και η Εθνολογία. Όπως κάθε 

επιστήμη μπορεί να επιμεριστεί σε γνωστικά αντικείμενα, επιμέρους επιστημονι-
κά πεδία, έτσι και στο ΤΙΕ εξειδικεύουμε τις δύο επιστήμες ώστε να εντάσσονται 
στο ΠΣ του ΤΙΕ 16 συνολικά γνωστικά αντικείμενα, 9 από την Ιστορία και 7 από 
την Εθνολογία, στα οποία προστίθενται 2 ειδικά εισαγωγικά μαθήματα μεθοδο-
λογίας της επιστημονικής έρευνας, 1 για την Ιστορία και 1 για την Εθνολογία. 
Επιπλέον, κάθε γνωστικό αντικείμενο επιμερίζεται σε ειδικότερες επιστημο-

νικές θεματικές, σε ξεχωριστά «μαθήματα». Ωστόσο, τα μαθήματα του Προ-
γράμματος Σπουδών δεν προέρχονται μόνο από τα γνωστικά αντικείμενα στα ο-
ποία επιμερίζονται οι δύο επιστήμες του Τμήματος, αλλά και από εκείνα που 
προέρχονται από βοηθητικές επιστήμες της Ιστορίας και της Εθνολογίας (π.χ. 
φιλολογικά μαθήματα, παλαιογραφία, ιστορία της τέχνης κ.λπ.) ή ακόμη από τις 
επιστήμες της αγωγής και της διδακτικής, με δεδομένο ότι οι απόφοιτοι του Τμή-
ματος μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 
εκπαιδευτικών (ΠΕ 02 – Φιλόλογοι), ανεξάρτητα από την κατεύθυνση σπουδών 
που θα επιλέξουν. 
Με βάση τα δεδομένα αυτά, το ΠΣ του ΤΙΕ διαιρείται σε 3 «ζώνες» μαθημά-

των: Α΄ Ζώνη: μαθήματα Υποχρεωτικά, η οποία περιλαμβάνει 18 εισαγωγικά 
μαθήματα στα 18 (16+2) γνωστικά αντικείμενα των δύο επιστημών που θερα-
πεύονται στο ΤΙΕ, κατανεμημένα στα 3 πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄, Β΄, Γ΄). Β΄ 
Ζώνη: μαθήματα Υποχρεωτικά κατ’ Επιλογή. Σε αυτή περιλαμβάνονται 16 μα-
θήματα, ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών (Ιστορία ή Εθνολογία) που θα επι-
λέξει ο φοιτητής ή η φοιτήτρια με το πέρας του Γ΄ εξαμήνου της φοίτησής του / 
της στο ΤΙΕ. Από αυτά τα 12 είναι από την κατεύθυνση που θα επιλέξει και τα 
υπόλοιπα 4 από την άλλη κατεύθυνση. Τα μαθήματα αυτά επιλέγονται από κα-
τάλογο μαθημάτων ανά γνωστικό αντικείμενο που θα καταρτίζεται κάθε έτος με 
βάση τις προτάσεις των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και θα εγκρίνεται από τη Γε-
νική Συνέλευση του ΤΙΕ. Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει διπλάσιο τουλάχιστον 
αριθμό μαθημάτων από αυτά που είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν οι φοιτητές / 
φοιτήτριες του ΤΙΕ. Στον κατάλογο των μαθημάτων μπορούν να περιλαμβάνονται 
και μαθήματα άλλων Τμημάτων, εφόσον το κάθε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, ει-
σηγηθεί τεκμηριωμένα την αναγκαιότητα εισαγωγής τους στον κατάλογο. Γ΄ Ζώ-
νη: μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, στην οποία περιλαμβάνονται 14 μαθήματα, 
που επιλέγονται από σχετικό κατάλογο, τον οποίο θα καταρτίζει κάθε έτος και 
εγκρίνει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, μετά από σχετικές προτάσεις των 
μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Τα μαθήματα αυτά μπορούν να προέρχονται από: 
μαθήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά της κατεύθυνσης Ιστορίας ή κατ’ επιλογή 
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υποχρεωτικά της κατεύθυνσης Εθνολογίας, που δεν επελέγησαν από κάποιο φοι-
τητή ή φοιτήτρια - μαθήματα ελεύθερης επιλογής που προσφέρονται από το 
Τμήμα - Μαθήματα άλλων Τμημάτων του ΔΠΘ - μαθήματα προγράμματος α-
νταλλαγών ( Erasmus). 
Στα μαθήματα αυτά προστίθενται 8 ακόμη εξαμηνιαία μαθήματα ξένης 

γλώσσας, στα οποία πρέπει να επιτύχει κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια του ΤΙΕ, χω-
ρίς ωστόσο να λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός επιτυχίας για την εξαγωγή του τελι-
κού μέσου όρου βαθμολογίας του πτυχίου. Επιπλέον, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο 
μετά από διαγνωστικές εξετάσεις, κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια του ΤΙΕ οφείλει να 
συμπληρώσει ορισμένες ώρες διδασκαλίας στο Εργαστήριο Τεχνολογίας, Έρευνας 
και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση. Ο αριθμός των ωρών αυτών δε θα ξεπερνά τις 
60 συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του στο ΤΙΕ. 
Επίσης, προβλέπεται υποχρεωτική εκπόνηση δύο τουλάχιστον «φροντιστηρια-

κών εργασιών» κατά τη διάρκεια των 8 εξαμήνων σε οποιοδήποτε γνωστικό αντι-
κείμενο ή μάθημα του ΠΣ. Οι όροι εκπόνησης των εργασιών αυτών καθορίζονται 
από τον εκάστοτε διδάσκοντα από τον οποίο πιστοποιείται και η επιτυχής περά-
τωση της εργασίας. Ακόμη, προβλέπεται και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας: κάθε 
φοιτητής ή φοιτήτρια που επιθυμεί να εκπονήσει πτυχιακή εργασία πρέπει να 
μπορεί να πιστοποιήσει ότι εκπόνησε ήδη δύο τουλάχιστον «φροντιστηριακές ερ-
γασίες» πριν την ανάληψη της πτυχιακής. Κάθε πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε 
δύο εξαμηνιαία μαθήματα, ενώ πτυχιακή εργασία μπορεί να αναλάβει οποιοσδή-
ποτε φοιτητής / οποιαδήποτε φοιτήτρια του ΤΙΕ, μετά το πέρας του ΣΤ΄ εξαμή-
νου σπουδών, ακόμη κι αν βρίσκεται εκτός κύκλου σπουδών («επί πτυχίω»). Μάλι-
στα, έχει συνταχθεί ειδικός Κανονισμός Διπλωματικών/Πτυχιακών Εργασιών, 
όπου και περιλαμβάνονται οι σχετικές λεπτομέρειες. 
Με άλλα λόγια, κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια του ΤΙΕ μπορεί μετά το τέλος του 

υποχρεωτικού προγράμματος των 3 πρώτων εξαμήνων να καταρτίσει το δικό 
του/δικό της ιδιαίτερο πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά 
του/της. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών που διασφαλίζει 
το ενιαίο πτυχίο το οποίο χορηγεί το Τμήμα, παραλλήλως δε και την διεπιστημο-
νικότητά του, σεβόμενο τις επιλογές και τα επιστημονικά ενδιαφέροντα των φοι-
τητών, ένα πρόγραμμα που διέπεται από τις αρχές του σύγχρονου και ανοικτού 
στην κοινωνία πανεπιστημίου, με ταυτόχρονη παρακολούθηση των επιστημονικών 
και ακαδημαϊκών εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο. 
Έτσι, το ΠΣ του ΤΙΕ διαπνέεται από τις αρχές της διεπιστημονικότητας και 

της εξωστρέφειας, αντιμετωπίζοντας τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του ως υ-
πεύθυνους ακαδημαϊκούς πολίτες, στους οποίους δίνονται αφενός μεν οι βασικές 
αρχές των θεραπευόμενων στο Τμήμα επιστημών και επιμέρους κλάδων, αφετέ-
ρου δε η δυνατότητα να έχουν λόγο για την πορεία και τη φυσιογνωμία των σπου-
δών τους, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Από τη μια μεριά το ΠΣ εκφράζει 
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την επιστημολογική θέση του ΤΙΕ για την ιστορία και την εθνολογία, αλλά και 
για την διεπιστημονική συνεργασία ιστορικών και κοινωνικών επιστημών, και από 
την άλλη σέβεται την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντα των φοιτητών, προω-
θώντας την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, στηριζόμενο στις αρχές της διατμη-
ματικής και διαπανεπιστημιακής συνεργασίας, που διέπουν όλα τα πανεπιστήμια 
του σύγχρονου κόσμου. 

Γ. Μεταπτυχιακές σπουδές 

Το ΤΙΕ έχει ιδρύσει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) με τίτλο «Σπουδές στην Τοπική Ιστορία. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις» 
που αποσκοπεί στην προώθηση της έρευνας και στην παραγωγή νέας γνώσης 
στην επιστήμη της Ιστορίας μέσα από τη διεπιστημονική της προσέγγιση από 
συγγενείς προς την Ιστορία επιστήμες, όπως η Λαογραφία, η Κοινωνική Ανθρω-
πολογία, η Βιολογική Ανθρωπολογία, η Δημογραφία, η Αρχαιολογία, η Μνημεια-
κή Τοπογραφία και  Ιστορία της Τέχνης, η Διδακτική της Ιστορίας και η Ανθρω-
πογεωγραφία. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η εξειδίκευση πτυχιούχων του Τμή-
ματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ ή άλλων Τμημάτων στη χρήση διεπι-
στημονικών μεθόδων προσέγγισης των ιστορικών φαινομένων, με έμφαση στο το-
πικό και περιφερειακό επίπεδο και η εμβάθυνση των γνώσεων που απέκτησαν σε 
προπτυχιακό επίπεδο. Επιδιώκεται επίσης η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, 
ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης είτε μέσω της 
διεξαγωγής αυτοδύναμης έρευνας είτε μέσω της συνεργασίας τους με ερευνητικά 
ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό ή τον ευρωπαϊκό χώρο. 
Τέλος, το ΠΜΣ αυτό αποσκοπεί και στην εξειδίκευση εκπαιδευτικών στην ε-

φαρμογή διεπιστημονικών προσεγγίσεων για την αποτελεσματικότερη διεκπεραί-
ωση προγραμμάτων τοπικής ιστορίας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτιστι-
κών θεμάτων και διαθεματικών προσεγγίσεων στο σχολείο. 
Επίσης το ΤΙΕ συνδιοργανώνει το ΠΜΣ «Ιστορία της ιατρικής και βιολογική 

ανθρωπολογία: υγεία, νόσος και φυσική επιλογή» με την Ιατρική Σχολή του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εντάσσεται αυτό στο πλαίσιο της διε-
πιστημονικότητας και της πολυεπιστημονικότητας που διέπει την φυσιογνωμία 
του και τον σχεδιασμό των σπουδών στο Τμήμα, όπως και προηγουμένως αναφέρ-
θηκε, και όπως οι καιροί και οι διεθνείς μεθοδολογικές, επιστημολογικές και ακα-
δημαϊκές εξελίξεις επιτάσσουν. 
Έτσι, οι μεταπτυχιακές σπουδές στο ΤΙΕ ακολουθούν τις βασικές επιστημο-

λογικές και μεθοδολογικές αρχές που διέπουν και τις προπτυχιακές σπουδές, κα-
θώς αποτελούν καρπό συστηματικής και συλλογικής διεργασίας και ζύμωσης, και 
όχι προϊόν τυχαίων επιλογών και σποραδικών ή ασυστηματικών δράσεων. Τα 
ΠΜΣ του Τμήματος υπηρετούν τόσο την ιστορία όσο και την εθνολογία, εξετάζο-
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ντας τον άνθρωπο ως ιστορικό, ως βιολογικό και ως κοινωνικό ον, στην αλληλου-
χία και αλληλοσύνδεση των τριών αυτών πτυχών της ανθρώπινης υπόστασης. Και 
μάλιστα, η εξέταση αυτή γίνεται ενταγμένη στον ιστορικό χρόνο και, κατά κανό-
να, στον γεωγραφικό χώρο της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώ-
πης και της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου, στην τοπογραφική διάσταση δη-
λαδή των ευρύτερων ιστορικών και πολιτισμικών συναφειών του θρακικού και του 
ελληνικού ευρύτερα χώρου. 

Δ. Διδακτορικές και Μεταδιδακτορικές σπουδές 

Το ΤΙΕ έχει ήδη χορηγήσει δέκα διδακτορικά διπλώματα, ενώ αρκετοί είναι οι 
υποψήφιοι διδάκτορες που εκπονούν τη διατριβή τους, υπό την επίβλεψη μελών 
ΔΕΠ του Τμήματος. Επίσης, το ΤΙΕ έχει εκπονήσει ειδικό κανονισμό μεταδιδακτο-
ρικής έρευνας, ο οποίος εντάχθηκε στον γενικό κανονισμό μεταδιδακτορικών σπου-
δών, τον οποίο εκπόνησε το ΔΠΘ, και ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. 
Μάλιστα, ένα από τα προγράμματα μεταδιδακτορικών σπουδών του ΤΙΕ διακρίθηκε 
σε διαγωνισμό αριστείας του ΙΚΥ, και χρηματοδοτήθηκε από αυτό. 
Και στο επίπεδο των διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών, το ΤΙΕ 

προσανατολίζεται αφενός μεν στον άξονα των κύριων αντικειμένων που αποτελούν 
τον κορμό των ερευνητικών ενδιαφερόντων των καθηγητών του, αφετέρου δε στις 
σύγχρονες επιστημολογικές και μεθοδολογικές επιταγές των διαφόρων επιστημο-
νικών κλάδων, ώστε και σε αυτό το επίπεδο οι σπουδές στο Τμήμα να αποτελούν 
συνέχεια οργανική τόσο των προπτυχιακών, όσο και των μεταπτυχιακών σπουδών, 
καθώς είναι ζωτικά τμήματα της συνολικής επιστημονικής φυσιογνωμίας του. 
Η θεματολογία των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και των μεταδιδα-

κτορικών ερευνητικών προγραμμάτων σπουδών του ΤΙΕ αναδεικνύει και πάλι τους 
βασικούς επιστημολογικούς, μεθοδολογικούς, θεματολογικούς και τοπικούς άξονες 
του επιτελούμενου στο Τμήμα εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, όπως αυτοί 
αναλυτικότερα εκτέθηκαν παραπάνω. 

Ε. Ερευνητικοί προσανατολισμοί και διεθνείς συνεργασίες 

Η κινητικότητα και η εξωστρέφεια αποτελούν τους βασικούς άξονες γύρω από 
τους οποίους δομείται το ερευνητικό έργο των μελών του Τμήματος. Φαίνεται άλ-
λωστε αυτό και από τις διεθνείς συνεργασίες του, τόσο στο επίπεδο των προγραμ-
μάτων Erasmus και Erasmus+, τα οποία το ΤΙΕ έχει από καιρό ενεργοποιήσει με 
σύναψη συμφωνιών και ανταλλαγές φοιτητών, όσο και στο επίπεδο των πρωτοκόλ-
λων συνεργασίας που έχουν υπογραφεί από το Τμήμα, με ερευνητικά κέντρα και 
πανεπιστημιακά Τμήματα της ημεδαπής, και, κυρίως, της αλλοδαπής. 
Τέτοια ερευνητικά πρωτόκολλα και συμφωνίες συνεργασίας έχουν υπογραφεί 

με ερευνητικά κέντρα και πολιτιστικούς οργανισμούς της Ελλάδας, αλλά και με 
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ανάλογα και ομοειδή ερευνητικά κέντρα της Σερβίας, της Βουλγαρίας, της Γερμα-
νίας, της Ολλανδίας, της Ιταλίας, της Τουρκίας, της Κροατίας, της Ρουμανίας, 
των Η.Π.Α. κ.λπ. Μάλιστα, στα πλαίσια των συμφωνιών αυτών έχουν ήδη πραγ-
ματοποιηθεί ή δρομολογούνται κοινές ερευνητικές δράσεις, διοργανώσεις συνεδρί-
ων και επιστημονικών ημερίδων, αλλά και εκπαιδευτικές ανταλλαγές, σε όλα τα 
επίπεδα της παρεχόμενης στο ΤΙΕ εκπαίδευσης. 
Ιδιαίτερα μετά το 2010 η εξωστρέφεια αποτελεί βασικό στόχο του Τμήματος, 

κάτι που έχει επισημανθεί και στην ιδιαιτέρως θετική έκθεση της εξωτερικής αξι-
ολόγησης του Τμήματος, η οποία έγινε το 2014. Και είναι αυτό φυσικό στα πλαί-
σια ενός μεταβαλλόμενου και μετασχηματιζόμενου κόσμου, όπου η συνεργασία 
και η επικοινωνία αποτελούν βασικούς πυλώνες άσκησης του ερευνητικού και του 
εκπαιδευτικού έργου.  
Το ΤΙΕ έχει κάνει πράξη την διαπίστωση ότι στα πλαίσια του νεωτερικού και 

μετα-νεωτερικού κόσμου μας μόνον οι ευρύτερες διακρατικές, διεθνείς και διεπι-
στημονικές συνεργασίες μπορούν να υποστηρίξουν την ποιότητα και τη συνέχιση 
της ακαδημαϊκής έρευνας, παρουσίας και παρέμβασης. Και στο πλαίσιο αυτό τα 
μέλη ΔΕΠ του δίνουν τις επιστημονικές και εκπαιδευτικές κατευθύνσεις εκείνες, 
μέσα από τις οποίες το έργο του Τμήματος θα συνεχίζεται με ποιότητα και με 
βάσιμες αξιώσεις διεθνούς αναγνώρισης. 

Στ. Σχέσεις με την τοπική κοινωνία της Θράκης 

Το ΤΙΕ από την αρχή της παρουσίας του στο χώρο της Θράκης ανέπτυξε επι-
στημονικές σχέσεις με την τοπική κοινωνία, όχι μόνο της Κομοτηνής και του νο-
μού Ροδόπης, αλλά και ευρύτερα της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας. 
Στο πλαίσιο αυτό μέλη του ανέλαβαν και πραγματοποίησαν την έκδοση συλλογι-
κών επιστημονικών τόμων και τη διοργάνωση τοπικών, πανελληνίων και διεθνών 
συνεδρίων σε αρκετούς τόπους αυτής της γεωγραφικής περιοχής. Επίσης συμμε-
τείχε σε ερευνητικές δράσεις, τόσο αρχειακές όσο και αρχαιολογικές, σε συνεργα-
σία με τους αρμόδιους φορείς, στις οποίες εκπαιδεύτηκαν και αρκετοί φοιτητές και 
φοιτήτριές του. 
Ιδιαιτέρως πρέπει να τονιστεί η συνεργασία με την τοπική Εκκλησία και τον 

Δήμο Κομοτηνής: στα πλαίσια του ΕΣΠΑ για την πρακτική άσκηση φοιτητών, οι 
φοιτητές και οι φοιτήτριές μας εργάστηκαν στα ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Ροδόπης, 
στις συλλογές του Ιδρύματος Παπανικολάου, στο αρχείο του Δήμου Κομοτηνής, 
αλλά και στο Εκκλησιαστικό Μουσείο, τη Βιβλιοθήκη και το αρχείο της Ιεράς 
Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής. Μάλιστα με την Μητρόπολη η συνερ-
γασία μας είναι συνεχής, όπως συνεχής επίσης είναι η με κάθε τρόπο υποστήριξη 
των δράσεων του ΤΙΕ από την τοπική Εκκλησία. 
Σε εποχές ιδιαίτερων οικονομικών δυσκολιών, το ΤΙΕ καταφέρνει να συνεχίζει 
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το έργο του, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, συλλόγους και με μειονοτικούς 
φορείς, δεδομένου ότι η φύση των σχετικών ερευνητικών δράσεων συχνά στρέφε-
ται προς τη μελέτη μειονοτικών πληθυσμών της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση, η 
τοπική προοπτική της έρευνας του ΤΙΕ στρέφεται προς τη μείζονα Θράκη, και 
διεξάγεται χωρίς προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα, με μόνο στόχο την προαγω-
γή της επιστημονικής έρευνας στα πεδία της ιστορίας και της εθνολογίας, όπως 
αυτά ορίζονται στο Τμήμα και όπως προηγουμένως αυτά περιγράφτηκαν. 
Και στην περίπτωση αυτή έχουμε μια χαρακτηριστική εκδήλωση της εξω-

στρέφειας η οποία χαρακτηρίζει τις εκδηλώσεις του ΤΙΕ και την αντίληψη των 
μελών του για την ορθή οργάνωση και άσκηση του έργου τους. Παραλλήλως, η 
ενασχόληση με τις τοπικές σπουδές αποτελεί έναυσμα για την προαγωγή τους, 
κάτι που σε θεωρητικότερο επίπεδο γίνεται και στα πλαίσια του σχετικού ΠΜΣ 
του Τμήματος, αλλά και έχει διδακτικό χαρακτήρα για τους τοπικούς λογίους και 
τους τοπικούς ερευνητές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε παρόμοια ζητήματα, 
ώστε το έργο τους να τίθεται σε ορθές μεθοδολογικά και επιστημονικά βάσεις. Κι 
αυτό αποτελεί μία ακόμη, τη βασικότερη ίσως, προσφορά του Τμήματος στην 
τοπική κοινωνία, πέρα από τον εντυπωσιασμό εφήμερων εκδηλώσεων, αφού έτσι 
θα καταρτιστεί μια σειρά επιστημόνων με θρακική καταγωγή και ταυτότητα, οι 
οποίοι και θα συνεχίσουν το έργο των τοπικών σπουδών σε επιστημονικές βάσεις. 

Z. Ο εορτασμός της εικοσιπενταετίας του ΤΙΕ 

Στο πλαίσιο του εορτασμού της εικοσιπενταετίας του ΤΙΕ, για τον οποίο έγινε 
λόγος και στην αρχή του παρόντος κειμένου, πραγματοποιήθηκαν πολλές εκδη-
λώσεις, ενδεικτικές του επιστημονικού προσανατολισμού και της επιστημονικής 
φυσιογνωμίας του Τμήματος, τους οποίους περιληπτικά αναφέρουμε στη συνέχει-
α, αφού και η έκδοση του μετά χείρας τόμου σε αυτόν εντάσσεται: 
1. Κατασκευή ειδικής αναμνηστικής πλακέτας των 25 χρόνων, που προσφέρθηκε
τιμητικά σε προσκεκλημένους, τιμώμενους και επίλεκτα μέλη της ακαδημαϊ-
κής, πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής του τόπου. 

2. Αναγόρευση των Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων Ιακώβου, Δημητρίου Μαυρί-
δη, Johannes Koder σε επίτιμους διδάκτορες του Τμήματος, Ιωάννη Χασιώτη 
σε επίτιμο καθηγητή του Τμήματος και Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερωνύμου Β΄, 
Βασιλείου Κατσαρού και Ηans Eideneier σε επίτιμους διδάκτορες της Σχολής 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. 

3. Διοργάνωση τον Μάρτιο του 2017 του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «Οι
Πομάκοι της Θράκης: πολυεπιστημονικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις / 
The Pomaks of Thrace: Multidisciplinary and Interdisciplinary Approach», 
από το Εργαστήριο Φυσικής Ανθρωπολογίας και το Εργαστήριο Λαογραφίας 
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του TIE. 
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4. Διοργάνωση διακυβερνητικού συνεδρίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
Ιστορική Εκπαίδευση, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη (10-
11 Οκτωβρίου 2016) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων και το ΔΠΘ. 

5. Στα πλαίσια του εορτασμού για την επέτειο των 25 χρόνων λειτουργίας του 
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ το Εργαστήριο Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ανέλαβε την έκθεση της λαογραφικής συλλογής 
του ΔΠΘ. Για το λόγο αυτό συστήθηκε επιτροπή, η οποία επέλεξε τα εκθέμα-
τα, σχεδίασε και εκτέλεσε την έκθεση, αλλά και προέβη στην τεκμηρίωση των 
εκθεμάτων και στη συγγραφή των σχετικών συνοδευτικών κειμένων. Τα εγκαί-
νια της έκθεσης με τίτλο «Η διαδρομή της Λαογραφικής Συλλογής του ΔΠΘ. 
Από το σκοτάδι της αποθήκης στο φως του εκθέτειν και επικοινωνείν» έγιναν 
στην Κομοτηνή (28 Σεπτεμβρίου 2016), και ως τον Απρίλιο του 2017 η έκθε-
ση ήταν ανοικτή συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας, υποδεχόμενη πολλούς 
επισκέπτες, αλλά και φοιτητές και σχολεία της Ροδόπης, ώστε να λειτουργεί 
και εκπαιδευτικά. Το κύριο μέρος της έκθεσης αυτής παρουσιάστηκε επίσης 
στο περίπτερο του ΔΠΘ στην «24η Έκθεση Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης» (Κομοτηνή, 25-27 Νοεμβρίου 2016), αλλά και σε διεθνές συνέδριο της 
Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ (Αλεξανδρούπολη, Μάιος 2017). 

6. Στα πλαίσια των αναγορεύσεων που προαναφέρθηκαν, το TIE διοργάνωσε επί-
σης τις ακόλουθες εόρτιες επιστημονικές ημερίδες: Επιστημονική Ημερίδα 
«Μοναστική ζωή και εκκλησιαστική παράδοση στη Θράκη, Αφιέρωμα τιμής 
στην Α.Μ. τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β'» 
(Κομοτηνή, 16 Απριλίου 2016), Επιστημονική Ημερίδα «Οι βυζαντινολογικές 
σπουδές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» (Κομοτηνή, 7 Μαΐου 2017), 
Επιστημονική Ημερίδα «Οικουμενικό Πατριαρχείο: όψεις της διαχρονικής πο-
ρείας, της διακονίας και της προσφοράς του. Έκφραση τιμής στον Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβο» (Κομοτηνή, 4 Νοεμβρίου 
2016), Επιστημονική Ημερίδα «Η Θράκη στη νεότερη και σύγχρονη εποχή: 
σπουδές στην ιστορία και στον πολιτισμό» (Κομοτηνή, 1 Μαρτίου 2017), Επι-
στημονική Ημερίδα «Πτυχές Βυζαντινής Φιλολογίας, Τέχνης και Ιστορίας» 
(Κομοτηνή, 24 Μαΐου 2017). 
Οι εκδηλώσεις αυτές, όπως παραπάνω εκτίθενται, αποτελούν έκφραση των 

στόχων και των ενεργειών που παραπάνω εκτέθηκαν, καθώς συνδυάζουν την εξω-
στρέφεια και τις διεθνείς συνεργασίες με την μελέτη των τοπικών ζητημάτων και 
ταυτοτήτων, με την ανάδειξη των τοπικών σπουδών και ζητημάτων, σε μια επι-
στημονική βάση και με βαλκανική και διεθνή προοπτική, αλλά και την αξιοποίη-
ση του επιστημονικού υλικού του ΔΠΘ, που συχνά μένει ανεκμετάλλευτο, αναμέ-
νοντας την μελέτη και ανάδειξή του. 
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Η. Συμπερασματικές σκέψεις 

Όσα προηγήθηκαν, δείχνουν μέσα από τις βασικές δράσεις του ΤΙΕ, στην ει-
κοσιπεντάχρονη πορεία του, την ουσία της ιστορικής του διαδρομής από την ίδρυ-
ση και τη λειτουργία του μέχρι σήμερα. Μια πορεία που λόγω εγγενών και εξωτε-
ρικών δυσκολιών συχνά υπήρξε επίπονη και βασανιστική, κατέληξε όμως σε σύν-
θεση των διαφορετικών στάσεων και σε εξορθολογισμό των ποικίλων τάσεων. 
Με βάση τις αρχές της εξωστρέφειας και της κινητικότητας, με βάση επίσης 

τις διεθνείς επιστημονικές και μεθοδολογικές κατακτήσεις και επιταγές, το ΤΙΕ 
έχει αναπτύξει στα εικοσιπέντε ήδη χρόνια της ύπαρξης και λειτουργίας του τις 
δύο επιστήμες που θεραπεύει, την ιστορία και την εθνολογία, και όλα τα επιμέ-
ρους αντικείμενα στα οποία αυτές εξειδικεύονται. Έχει επίσης θέσει σε επιστημο-
νικές και επιστημολογικές βάσεις το ζήτημα των τοπικών σπουδών, αξιοποιώντας 
συχνά ως case studies τα πλούσια ερεθίσματα που ο θρακικός χώρος προσφέρει σε 
αυτούς τους τομείς. 
Έχει δομήσει έτσι ένα πρότυπο ισορροπίας μεταξύ της επιστημονικής έρευνας 

και των τοπικών σπουδών, που έχει εκδηλωθεί σε ένα σύνολο ερευνητικών δράσε-
ων, εκπαιδευτικών έργων και συγγραφικών παραδειγμάτων, από τα μέλη ΔΕΠ. 
Και δικαιώνει αυτό τους στόχους που οι ιδρυτές του έθεσαν, όπως αυτοί αποτυπώ-
νονται πρωτίστως στο προεδρικό διάταγμα ίδρυσής του. Κι ακόμη, έχει δημιουρ-
γήσει ένα πρότυπο παράδειγμα συνεργασίας ιστορικών, κοινωνικών και θετικών 
επιστημών, κάτι που από την αρχή αποτελούσε το βασικό διακύβευμα της ίδρυσης 
και λειτουργίας του. 
Ελπίζουμε ότι με βάση τις αρχές της συλλογικότητας, της διεπιστημονικής 

και διαπροσωπικής συνεργασίας, των διατμηματικών και διϊδρυματικών συνεργα-
σιών και ανταλλαγών, της εξωστρέφειας και της κινητικότητας, του σεβασμού στη 
λειτουργία των συλλογικών οργάνων και της δόμησης του εκπαιδευτικού και ερευ-
νητικού έργου μας σε στέρεες επιστημολογικές και μεθοδολογικές βάσεις, όπως 
αυτές κατά μείζονα λόγο διαμορφώθηκαν μετά το 2010, το ΤΙΕ θα προχωρήσει 
σταθερά στις δεκαετίες που έρχονται, κατακτώντας όλο και βελτιούμενη θέση στη 
συνείδηση των συναδέλφων, αλλά και της ελληνικής και ξένης ακαδημαϊκής κοι-
νότητας, γενικότερα. 
Η στερέωση και η διεύρυνση των κατακτήσεών μας, είναι θέμα θέλησης και 

απόφασης, και πιστεύω ότι και στα δύο αυτά πεδία είναι ευδιάκριτη η στέρεη α-
πόφαση των μελών ΔΕΠ και του κάθε κατηγορίας προσωπικού του ΤΙΕ να εμπε-
δώσουμε και να διευρύνουμε την ανοδική μας πορεία. 



ΜΕΛΕΤΕΣ





Ο ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
(ΜΕΣΑ 16ΟΥ ΑΙΩΝΑ - ΑΡΧΕΣ 20ΟΥ):  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΠΡΟΣΩΠΙΕΣ 

ΜΑΝΟΛΗΣ Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ – ΝΑΝΤΙΑ ΜΑΧΑ-ΜΠΙΖΟΥΜΗ 

Εισαγωγή 

Στον ενδυματολογικό χάρτη του Αιγαίου, όπως παρουσιάζεται διαμορφωμένος 
με βάση την τυπολογία των γυναικείων τοπικών νησιωτικών ενδυμασιών που έ-
χουν διασωθεί έως τις μέρες μας, κυριαρχούν μορφές και σχήματα που άλλοτε 
υπαινίσσονται τη σχέση τους με τη Δύση (αναγεννησιακά φουστάνια) και άλλοτε 
με την Ανατολή (καβάδι-βράκα)1. Δεν λείπουν όμως και οι ενδυματολογικές φόρ-
μες που δηλώνουν τη συνύπαρξη των δύο «κόσμων» στον ίδιο ενδυματολογικό τύπο 
(αναγεννησιακό φουστάνι με ζακέτα ή επενδύτη οθωμανικού τύπου), ή ακόμη, και 
την παράλληλη παρουσία και χρήση στον ίδιο τόπο δυτικότροπων συνόλων, όπως 
είναι το σακκοφούστανο, και συνόλων με σχήματα οθωμανικού τύπου που απη-
χούν βυζαντινά-ανατολικά πρότυπα, όπως είναι το καβάδι2.  
Τα συγκεκριμένα σχήματα τεκμηριώνουν εικαστικά την επαφή τοπικών και 

ξένων πολιτισμικών στοιχείων και την ανάπλασή τους σε νέες ποικιλότροπες συν-
θέσεις με ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά, με βάση την πρώτη ύλη και τις τε-
χνικές μεθόδους παραγωγής. Φανερώνουν δίκτυα επικοινωνίας, ανταλλαγών, σχέ-
σεων, και ανάπτυξη εμπορικών επαφών3. Αποτυπώνουν νοοτροπίες, αισθητικές 

1. Ι. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, «Οι τοπικές φορεσιές στο Αιγαίο από την Άλωση μέχρι την απε-
λευθέρωση. Μια πρώτη προσέγγιση», Εθνογραφικά 4-5 (1983-1985) 29-44. 

2. Ν. ΜΑΧΑ-ΜΠΙΖΟΥΜΗ, Τα πτυχωτά «φουστάνια» της Χίου (16ος αι. - αρχές 20ού).
Πολυτυπία και παραλλαγές. Συμβολή στη μελέτη της ιστορικότητας των ενδυματολογικών  
συστημάτων του Αιγαίου, διδακτορική διατριβή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 2011, 59-
60.  

3. Για τον κοινωνικό ρόλο και τη «γλώσσα» του ενδύματος βλ. Κ. ΜΠΑΔΑ, «Η ‘γλώσσα’

του ρούχου και της ατομικής εμφάνισης στην παραδοσιακή κοινωνία», Δωδώνη 21:1 (1992) 
181-199. Επίσης από την πλούσια ξένη βιβλιογραφία ενδεικτικά βλ. M.E. ROACH – J.B. EI-
CHER, The Visible Self: Perspectives on Dress, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, Νέα Υερσέη 
1973· A. HOLLANDER, Seeing Through Clothes, Viking Press, Νέα Υόρκη 1978· M. DE-
LONG – C. SALUSSO-DEONIER – K. LARNTZ, «Use of perceptions of female dress as an 
indicator of role definition», Home Economics Research Journal 11 (1980) 327-336· Α. LU-
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αντιλήψεις και προτιμήσεις4, που δεν εγγράφονται μόνο στη σχηματοποίηση των 
τοπικών ενδυματολογικών μορφών, αλλά και στην οργάνωση του χώρου, στην αρ-
χιτεκτονική, στην οικοσκευή5, υποδεικνύοντας την ανάγκη ολιστικών προσεγγίσε-
ων6. Ωστόσο, η φθαρτή υλική διάσταση των ενδυμάτων δεν επιτρέπει την παρα-
κολούθηση των διαδοχικών φάσεων της εξέλιξης στη διαμόρφωσή τους, οι οποίες 
καθορίστηκαν από διαφορετικές κατά τόπους συγκυρίες, παρά μόνο την ανίχνευση 
του βαθμού της συγγενικής σχέσης τους με το προτεινόμενο κάθε φορά ως ενδυ-
ματολογικό πρότυπο. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο μελετητής των νησιωτικών 
ενδυματολογικών συνόλων οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, όσον αφορά τη 
διατύπωση συμπερασμάτων που επιχειρούν γενικεύσεις σε θέματα, που αναφέρο-
νται στα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του σχηματισμού τους. Η διε-
ρεύνηση της ιστορικής διαδρομής τους επιβάλλει τη συσχέτισή τους και με τα 
σύγχρονά τους ιστορικά, οικονομικά και κοινωνικά γεγονότα, την προσέγγισή τους 
μέσα από διάφορες πηγές (περιηγητικά κείμενα, ιδιωτικά και κοινοτικά έγγραφα, 
φωτογραφικά αρχεία κ.ά), την επιτόπια παρατήρησή τους7, και τη συγκριτική 

RIE, The Language of Clothes, Νέα Υόρκη 2000· CH. PERKINS GILMAN, The Dress of 
Women. A Critical Introduction to the Symbolism and Sociology of Clothing, Contributions in 
Women Studies, Number 193, Κονέκτικατ και Λονδίνο 2002. Για τις σημειολογικές προσεγγί-
σεις του ενδύματος ενδεικτικά βλ. R. BARTHES, The Fashion System, Λονδίνο 2010 (πρωτό-
τυπο: R. BARTHES, Système de la mode, Παρίσι 1967)· M. SAHLINS, «Η δυτική κοινωνία 
ως πολιτισμός», Πολιτισμός και πρακτικός λόγος, Αθήνα 2003, 240-273. 

4. Μ. ΒΡΕΛΛΗ-ΖΑΧΟΥ, «Το ερωτικό, κοινωνικό και αισθητικό υπόβαθρο του ενδύματος»,
Η ενδυμασία στη Ζάκυνθο μετά την Ένωση (1864-1910). Συμβολή στη μελέτη της ιστορικό-
τητας και της κοινωνιολογίας του ενδύματος, Αθήνα 2003, 53-91· Η ΙΔΙΑ, «Κοινωνία και 
ένδυμα: το φυλετικό και ερωτικό υπόβαθρο του ενδύματος. Ταξικές διακρίσεις. Αισθητική πα-
ράμετρος», στο: Μ.Γ. Βαρβούνης – Μ.Γ. Σέργης (εκδ.), Ελληνική Λαογραφία. Ιστορικά, Θεω-
ρητικά, Μεθοδολογικά, Θεματικές, 1, Ηρόδοτος, Αθήνα 2012, 883-929. 

5. Κ. ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ, «Νεοελληνική – Οθωμανική τέχνη: συγκλίσεις και αποκλί-
σεις», στο: Σ. Χάνδακα (επιμ.), Λαϊκή Τέχνη. Νέα Ευρήματα – Νέες Ερμηνείες. Πρακτικά Συ-
νεδρίου προς τιμήν της Πόπης Ζώρα (2-5 Νοεμβρίου 2006), Αθήνα 2015, 233-247. 

6. Κ. ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ, «Η έρευνα της λαϊκής τέχνης στον 20ό αιώνα», Λαογραφία 42
(2010-2012), Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας, 1909-
2009, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009 – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα των λαϊ-
κών διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο», 495-503. 

7. Για την άσκηση της επιτόπιας έρευνας βλ. ενδεικτικά, στην ξένη βιβλιογραφία, S. TO-
KAREV, «Μethods of ethnographic research into material culture», στο: Y. Bromley (ed.), 
Soviet Ethnology and Anthropology Today, Studies in Anthropology, Ser No 1, Παρίσι 1974, 
175-194, και R.F. ELLEN (επιμ.), Ethnographic Research. A Guide to General Conduct, Λον-
δίνο – Σαν Ντιέγκο 2003. Στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, βλ. Μ.Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ, Συμβο-
λή στη μεθοδολογία της επιτόπιας λαογραφικής έρευνας, Αθήνα 1994, όπου και όλη η μέχρι 
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τους μελέτη με βάση τα τεχνικά και μορφολογικά τους χαρακτηριστικά8. Η ιστο-
ρική προσέγγιση μέσω πολλών πηγών έχει τελικό σκοπό την ανάδειξη των κατά 
τόπους ενδυματολογικών εκφράσεων και των ποικίλων κοινωνικών διακρίσεων που 
καταγράφονται σε αυτές, ως το αποτέλεσμα των σχέσεων που αναπτύχθηκαν, σε 
μια μακρά χρονική διάρκεια, ανάμεσα στους ανθρώπους και στα ενδύματα, αλλά 
και ανάμεσα στους ανθρώπους με σημείο αναφοράς τα ίδια9.  
Στα γυναικεία νησιωτικά σύνολα, που σήμερα διασώζονται σε ιδιωτικές και 

μουσειακές συλλογές, ο ιστορικός του ενδύματος αναγνωρίζει μηχανισμούς ώσμω-
σης πολιτισμών μέσα από επιβιώσεις των επιδράσεων της Ανατολής και τις 
επιρροές της Δύσης. Σε αυτούς τους μηχανισμούς αρχικά συμμετείχαν τα «ανώτε-
ρα στρώματα» και στη συνέχεια, με αργόσυρτους ρυθμούς, και εκείνα τα κοινω-
νικά στρώματα που διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο σε μια εκχρηματισμένη και εμπο-
ρευματική οικονομία. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Ν. Κεφαλληνιάδης, 
αναφερόμενος στη γυναικεία φορεσιά των Κυκλάδων, στη διαμόρφωσή της στο 
πέρασμα των χρόνων, αποτυπώνονται οι επιδράσεις, τόσο των βενετσιάνων, όσο 
και των οθωμανών κατακτητών, σε σημείο που η φορεσιά να θυμίζει Ανατολή στα 

τότε ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία, και ακόμη Α. ΛΥΔΑΚΗ, Ποιοτικές μέθοδοι της κοι-
νωνικής έρευνας, Αθήνα 2001· J. COPANS, Η επιτόπια εθνολογική έρευνα, (μετάφραση – 
επιμέλεια Κ. Μάρκου), Αθήνα 2004· P. LOIZOS, «Εθνογραφία φιλική προς τους χρήστες. 
Προβλήματα μεθόδου και γραφής στην ανθρωπολογία», στο: Ε. Παπαταξιάρχης και Θ. Παρα-
δέλλης (επιμ.), Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, 
Αθήνα 32006, 373-403, καθώς και Ε. Αυδίκος, «Επιτόπια έρευνα και τοπικές εξουσίες», Η 
Θράκη και οι άλλοι. Ιχνηλατώντας τα πολιτισμικά όρια και την ιστορική μνήμη, Αθήνα 2007, 
122-127.  

8. Ειδικότερα για τις κατευθύνσεις στην έρευνα και τη μελέτη του ενδύματος, βλ. Μ.
ΒΡΕΛΛΗ–ΖΑΧΟΥ, «Ενδυματολογία. Διδασκαλία και έρευνα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων», 
Διαβάζω 245 (1990) 54-59· Η ΙΔΙΑ, «Η διδασκαλία και η έρευνα της ενδυμασίας στο πλαίσιο 
του λαϊκού πολιτισμού: οι εργασίες των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1992-2001)», 
στο: Μ.Α. Αλεξιάδης (εκδ.), Θητεία, Τιμητικό Aφιέρωμα στον καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή, Αθή-
να 2002, 183-205.  

9. Ν. ΜΑΧΑ-ΜΠΙΖΟΥΜΗ, «Η γυναικεία σαμιακή ενδυμασία (β΄ μισό 19ου - αρχές 20ού

αιώνα): Συμβολή στη μελέτη της ιστορικότητας των τοπικών ενδυματολογικών συστημάτων», 
στο: Σ. Χάνδακα (επιμ.), Λαϊκή Τέχνη. Νέα Ευρήματα – Νέες Ερμηνείες. Πρακτικά Συνεδρί-
ου προς τιμήν της Πόπης Ζώρα (2-5 Νοεμβρίου 2006), Αθήνα 2015, 67. Πρβλ. και την άποψη 
του Μ.Γ. ΜΕΡΑΚΛΗ, «Προλογικό Σημείωμα» στο βιβλίο της Μ. ΒΡΕΛΛΗ-ΖΑΧΟΥ, Η ενδυ-
μασία στη Ζάκυνθο μετά την Ένωση (1864-1910), ό.π., Αθήνα 2003, 13, όπου αναφέρει: «Το 
ένδυμα δεν ‘απεικονίζει’ μόνο τον άνθρωπο, αλλά και τους ανθρώπους ως ομάδες, στη μία ή την 
άλλη συγκρότηση, αυτοτελώς αλλά και (πολύ περισσότερο μάλιστα) στη διαπλοκή τους με τις 
άλλες».  
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χαμηλότερα κυρίως λαϊκά στρώματα και Βενετία στην υψηλή αριστοκρατία10. 
Επομένως, η υλική διάσταση των νησιωτικών ενδυμάτων γίνεται το μέσο για 

την προβολή «του άυλου» κατά τον Daniel Miller,11 των συμβόλων δηλαδή, των 
αξιών, των οικονομικών, κοινωνικών και τεχνικών πρακτικών, και των ιστορικών 
συγκυριών, που έπαιξαν ενεργό ρόλο στην κοινωνική και ιστορική τους ζωή12. Αυ-
τή την πλευρά επιχειρούμε να φωτίσουμε μέσα από επιλεγμένα ενδυματολογικά 
παραδείγματα του νησιωτικού χώρου, μελετώντας τα συγκριτικά με βάση τα μορ-
φολογικά και τεχνικά τους χαρακτηριστικά και το υπάρχον αρχειακό και βιβλιο-
γραφικό υλικό, ως πεδίο συνάρθρωσης πολιτισμικών παραγόντων, αλλά και ως 
πεδίο έκφρασης και δράσης13. Τα παραδείγματα αυτά μελετώνται ως προϊόντα με 
«βιογραφικό λόγο»14, ως αποτέλεσμα διαδικασιών που εκφράζουν και αντανακλούν 
κοινωνικές και πολιτισμικές σχέσεις, ταυτότητες, καταναλωτικές συμπεριφορές, 
αλλά και έμφυλες πρακτικές15. 

                                                  
10. Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΔΗΣ, «Η παλιά γυναικεία φορεσιά των Κυκλάδων», Κιμωλιακά 8 

(1978) 99. 
11. D. MILLER, «Materiality»: An Introduction», στο: D. Miller (ed.), Materiality, Ντά-

ραμ - Λονδίνο 2005, 1-50. 
12. Για την έννοια της υλικότητας και τις ποικίλες θεωρητικές αναλύσεις του περιεχομένου 

της, βλ. D. MILLER, ό.π.· CH. TILLEY, «Materiality in Materials», Archaeological Dialogues 
14:1 (2007) 16-20· T. INGOLD, «Materials against Materiality», Archaeological Dialogues 
14:1 (2007) 1-16, και S. DUNDLEY, «Museum Materialities: Objects, sense and feeling», 
στο: S. Dundley (ed.), Museum Materialities: Objects, Engagements, Interpretations, Routled-
ge, Λονδίνο 2010, 1-18. 

13. Ε. ΠΕΤΡΙΔΟΥ, «Ένδυμα και υλικός πολιτισμός: από τη σημειολογία στη δράση», στο: 
Ε. Γιαλούρη (επιμ.), Υλικός πολιτισμός. Η ανθρωπολογία στη χώρα των πραγμάτων, Αθήνα 
2012, 355-390. 

14. Ο I. KOPYTOFF, «The Cultural Biography of Things: Commoditization as Process», 
στο: A. Appadurai (ed.), The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, 
1986, 64-91, εισήγαγε την ιδέα «της πολιτισμικής βιογραφίας των αντικειμένων», σύμφωνα με 
την οποία τα αντικείμενα προσεγγίζονται ως πολιτισμικές κατασκευές και ως φορείς συγκε-
κριμένων πολιτισμικών σημασιών. Ως παράδειγμα «βιογραφικής» προσέγγισης με παραδεί-
γματα από τον ελληνικό χώρο, βλ. το άρθρο της Β. ΣΚΙΑΔΑ, «Πολιτισμική αλλαγή και υλικός 
πολιτισμός. Η κοινωνική ιστορία της ‘κολαΐνας’ στην Όλυμπο Καρπάθου», Εθνολογία 1 (1993) 
85-116, όπως και N. MACHA-BIZOUMI, «Secular Embroideries on Sacerdotal Vestments of 
the Greek Orthodox Church: The ‘Social Life’ of the Phelonion at the Museum of the History 
of Greek Costume», στο: Μ.Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα 
στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου, Αθήνα 2015, 541-551. 

15. Πρβλ. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Υλικός Πολιτισμός: θεωρία, μεθοδολογία, αξιοποίηση, Αθήνα 
2014, 136-137. 
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Το ιστορικό πλαίσιο 

Ο ευρύτερος χώρος του Αιγαίου, σταδιακά από τον 11ο αιώνα και μετά, γίνε-
ται το επίκεντρο της οικονομικής διείσδυσης των ιταλικών πόλεων, για την οποία 
ανταγωνίζονται κυρίως η Βενετία και η Γένοβα16. Μετά την κατάλυση της βυζα-
ντινής αυτοκρατορίας από τους Σταυροφόρους, το 1204, η Κρήτη παραχωρείται 
στη Βενετία (1204-1669) και εξελίσσεται σε μεγάλο διαμετακομιστικό σταθμό 
του βενετικού εμπορίου στην Ανατολή και παραγωγικό κέντρο πρώτων υλών για 
τις δυτικές βιοτεχνίες. Σύμφωνα με στοιχεία που αντλούμε από εμπορικούς κατα-
λόγους από το Ηράκλειο και τα Χανιά, η Κρήτη παρουσιάζεται να εξάγει στη Βε-
νετία πρώτης ποιότητας βαφικές ύλες, μετάξι, κερί, μέλι, βαμβάκι κ.ά., και να 
εισάγει από αυτήν, μεταξωτά, μαλλινομέταξα, βελούδα, δαμασκηνά, χρυσοΰφαντα 
και αργυροΰφαντα υφάσματα για την κατασκευή ενδυμάτων17. Εμπορικές ανταλ-
λαγές επισημαίνονται και με την Αίγυπτο, τη Συρία, την Αρμενία, την Κύπρο, 
αλλά και με τη Χίο, τη Ρόδο και τις βενετοκρατούμενες και φραγκοκρατούμενες 
γενικά κτήσεις του Αιγαίου18.  
Την ίδια περίοδο οι Κυκλάδες περιέρχονται επίσης στους Βενετούς, ενώ οι Βό-

ρειες Σποράδες παραχωρούνται στην ιταλική οικογένεια Γκίζι. Λίγο αργότερα 
γίνονται επίσης βενετική κτήση μέχρι και το 1538. Στα χέρια του Τάγματος των 
Ιωαννιτών Ιπποτών (1306-1522) η Ρόδος εξελίσσεται σε σημαντικό διαμετακο-
μιστικό κέντρο εμπορίου της Δύσης. Στο νησί εγκαθίστανται μεγάλοι εμπορικοί 
οίκοι από την Ιταλία, τη Γαλλία και την Αραγωνία. Από το 1355 ως και το 1462 
η Λέσβος βρίσκεται υπό την κυριαρχία της γενοβέζικης οικογένειας των Γατελού-
ζων19. Το 1346, με την αποστολή του Simone Vignoso, η Γένοβα αποκτά μόνιμη 
εγκατάσταση στη Χίο μέχρι και το 1566. Το νησί μέσω της Mahona, μιας εμπο-
ρικοναυτιλιακής εταιρείας, μετέχει στο κύκλωμα του διεθνούς εμπορίου και ως τα 
τέλη του 16ου αιώνα αποτελεί ισχυρό εμπορικό λιμάνι και σημαντικό διαμετακο-
μιστικό κέντρο του Αιγαίου. Από τα κρατικά αρχεία της Γένοβα αντλούμε στοι-
χεία τόσο για τα εξαγόμενα υφάσματα παντός είδους (μάλλινα, βαμβακερά, μετα-

16. Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΣ, «Μια αναδρομή στην ιστορία του Αιγαιακού χώρου», στο: Λ. Βαγενά-
Παπαϊωάννου (επιμ.), Το Αιγαίο, επίκεντρο ελληνικού πολιτισμού, Αθήνα 1992, 50-53. 

17. Α. ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ, «Το εμπόριον της Βενετίας μετά της Ανατολής κατά το Μεσαί-
ωνα, επί τη βάσει των εμπορικών καταλόγων του Βαρθολ. Πάξη», Επετηρίς Κρητικών Σπου-
δών 3 (1940) 241-296. 

18. ΧΡ. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, «Η Κρήτη κατά τη βενετοκρατία (1211-1669)», στο: Ν. Παναγιω-
τάκης (επιμ.), Κρήτη: ιστορία και πολιτισμός, 2, Κρήτη 1988, 139· Η ΙΔΙΑ, «Προλογικό ση-
μείωμα», στο: Χρ. Μαλτέζου (επ. διευθ.), Όψεις της ιστορίας του βενετοκρατούμενου Ελληνι-
σμού. Αρχειακά τεκμήρια, Αθήνα 1993, 9-12. 

19. W. MILLER, «The Gattilusi of Lesvos 1355-1462», Λεσβιακά 5 (1966) 65-118.
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ξωτά), όσο και για τις εξαγόμενες πρώτες ύλες20.  
Ο 15ος αιώνας αλλάζει τη φυσιογνωμία του Αιγαίου, καθώς τα νησιά, το ένα 

μετά το άλλο, γνωρίζουν την οθωμανική κατάκτηση και εντάσσονται σταδιακά 
στο οθωμανικό διοικητικό σύστημα. Αρχικά η Θάσος, η Σαμοθράκη, η Λήμνος, η 
Ίμβρος μεταξύ του 1453 και 1460, η Λέσβος το 1462, ενώ το κράτος του Τάγ-
ματος των Ιπποτών της Ρόδου καταλύεται το 1522, η κατάκτηση της Χίου συ-
ντελείται το 1566, της Κρήτης το 1699 και της Τήνου μόλις το 171521. Αξίζει να 
επισημανθεί ότι η οθωμανική κατάκτηση σε μεγάλο ποσοστό δεν μετέβαλε ριζικά 
το ρόλο και τη θέση του Αιγαίου στην ανατολική Μεσόγειο22. Ωστόσο, η οθωμανι-
κή κυριαρχία έρχεται να αφήσει τα δικά της αποτυπώματα, σε μια περιοχή όπου 
είχε προηγηθεί η ανάμειξη διαφορετικών πολιτισμών και παραδόσεων, μέσω αρ-
χικά της λατινικής κυριαρχίας και κατόπιν της ισχυρής βενετικής παρουσίας.  
Έτσι, τα νησιά του Αιγαίου, στο πέρασμα των αιώνων και μέσα από ένα 

πλέγμα ιστορικών και οικονομικών συγκυριών, εισήλθαν στο διεθνές εμπορικό 
κύκλωμα και έγιναν δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή23. 

                                                  
20. Για την ιστορία της Χίου κατά τη γενουατική περίοδο βλ. Α. ΒΛΑΣΤΟΣ, Χιακά, ήτοι 

Ιστορία της νήσου Χίου. Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της έτει 1822 γενομένης κατα-
στροφής αυτής παρά των Τούρκων, 2, Ερμούπολη 1840, 11-58· F. DE COULANGES, Mé-
moire sur l’ île de Chio, Παρίσι 1857, ελληνική έκδοση: Η νήσος Χίος: Ιστορικό Υπόμνημα, 
μετάφραση: Κ. Χωρεάνθη, Αθήνα 1977, 153-179· Δ. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ, Ιουστινιάναι - Χίος, 
Σύρος 1900· Κ.Μ. ΚΑΤΛΑ, Η Χίος υπό τους Γενουηνσίους, Χιακή Βιβλιοθήκη, 1, Αθήνα 
1908· Κ. ΣΓΟΥΡΟΣ, Ιστορία της νήσου Χίου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1700 
μ.Χ. (επιμέλεια: Φ. Αργέντη), Αθήνα 1937, 182-284. Βλ. επίσης PH. ARGENTI, The Occu-
pation of Chios by the Genoese and Their Administration of the Island 1346-1566, 1, Text, 2, 
Codex and Documents, 3, Notarial Deeds, Κέιμπριτζ 1958· Ο ΙΔΙΟΣ, «The Mahona of the 
Giustiniani», Byzantinische Forschungen 6 (1979) 1-35· Α. ΔΑΜΑΛΑΣ, Ο οικονομικός βίος 
της νήσου Χίου από έτους 992 μ.Χ. μέχρι του 1566, 3, 739-1286.  

21. PH. ARGENTI, Chius Vincta or the Occupation of Chios by the Turks (1566) and 
their Administration of the Island (1566–1912), Κέιμπριτζ 1941· Ζ. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ, Στη 
Ρόδο του 16ου–17ου αιώνα. Απὸ τους Ιωαννίτες Ιππότες στους Οθωμανοὺς Τούρκους, Ρόδος 
2002· E. ZACHARIADOU, «Changing masters in the Aegean», στο: J. Chrysostomides – Ch. 
Dendrinos – J. Harris (eds), The Greek Islands and the Sea, Proceedings of the First Interna-
tional Colloquium Held at The Hellenic Institute, Royal Holloway, University of London, 21-
22 September 2001, Λονδίνο 2004, 199–212. 

22. Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΣ, «Μια αναδρομή στην ιστορία του Αιγαιακού χώρου», ό.π. 55. 
23. ΣΠ. ΑΣΔΡΑΧΑΣ, «Το ελληνικό Αρχιπέλαγος, μία διάσπαρτη πόλη», Χάρτες καὶ χαρ-

τογράφοι του Αιγαίου Πελάγους, Αθήνα 1985, 235–248· Ο ΙΔΙΟΣ, «Τα νησιά», Οικονομία 
και νοοτροπίες, Αθήνα 1988, 235-244· Ο ΙΔΙΟΣ, «Ο ελληνικὸς νησιωτισμός», επιλεγόμενα 
στο: Γ. Τόλιας, Τα νησολόγια. Η μοναξιά και η συντροφιά των νησιών, Αθήνα 2002, 167–
176. 
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Μέσα από ένα ευρύ μωσαϊκό ιδεών, τάσεων και ροπών, διαμορφώθηκε το πολιτι-
σμικό τους σύστημα, όπου η πλούσια σε αποθέματα βυζαντινή παράδοση ήρθε σε 
επαφή αρχικά με τις ιδέες της αναγεννώμενης Δύσης και αργότερα με τις αντιλή-
ψεις του οθωμανικού κόσμου.  
Η αποτύπωση αυτών των επαφών είναι φανερή και στην τυπολογία των αιγαι-

οπελαγίτικων ενδυμασιών, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, για τις οποίες σημαντικές 
πληροφορίες μετά την Άλωση εντοπίζουμε στις μαρτυρίες των ξένων περιηγητών, 
που από τα μέσα περίπου του 16ου αιώνα αρχίζουν να αποτυπώνουν και με σχε-
διαστικές απεικονίσεις τις εντυπώσεις τους24. Σημαντικό υλικό αντλούμε και από 
προικοσύμφωνα και διαθήκες, μέσα από τα οποία διαμορφώνεται μιαν εικόνα για 
τον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου, όπου υλικά και σχέδια (κοσμήματα, ενδύματα και 
υφάσματα, αλλά και είδη οικοσκευής) φαίνεται να ταξιδεύουν, να εισάγονται, να 
ενσωματώνονται, να αφομοιώνονται και να αναπλάθονται σε νέα ενδυματολογικά 
σχήματα, με ισχυρό όμως τον τοπικό χαρακτήρα, που εκφράστηκε εντέλει με τη 
χαρακτηριστική ενδυματολογική ιδιοπροσωπία κάθε νησιού25.  

Η τυπολογία των γυναικείων ενδυμασιών του νησιωτικού χώρου 

Α. Σύνολα με φουστάνια αναγεννησιακού τύπου 

Με βάση τη μορφολογία νησιωτικών τοπικών ενδυμασιών που διασώζονται σή-
μερα σε μουσειακές συλλογές, στα νησιά του Αιγαίου ο πρώτος τύπος έχει, ως κυ-
ρίαρχο στοιχείο, ένα πολύπτυχο κοντό ή ποδήρες φουστάνι με σαφή στοιχεία της 
δυτικής αναγέννησης, με μικρό αμάνικο μπούστο ή με τιράντες (χωρίς μπούστο), 
από τις οποίες κρεμιέται το ρούχο, με ποδόγυρο κεντητό ή υφαντό ή στολισμένο 
με επίρραφο κομμάτι πολύτιμου υφάσματος, συχνά δε φέρει οριζόντια ενδίπλωση 

24. Αυτού του είδους οι σχεδιαστικές αποτυπώσεις παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα και
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής όσον αφορά στην εξαγωγή συμπερασμάτων, γιατί αντανακλούν 
καλλιτεχνικές τάσεις της εποχής και του τόπου που τυπώθηκαν και τις περισσότερες φορές 
έχουν γίνει με βάση την περιγραφή του περιηγητή, ύστερα από παρέλευση αρκετού χρόνου από 
το ταξίδι που είχε κάνει. Για τον προβληματισμό σχετικά με την αξιοπιστία αυτών των πηγών 
βλ. Α. ΚΟΥΡΙΑ, «Η παράσταση της ελληνικής φορεσιάς στα χαρακτικά των ευρωπαϊκών περι-
ηγητικών εκδόσεων (15ος - 19ος αι.)», Εθνογραφικά 7 (1989) 55-66· Η ΙΔΙΑ, «Η Ελλάδα στα 
χαρακτικά των ευρωπαϊκών περιηγητικών εκδόσεων. Όψεις και απόψεις», Αρχαιολογία 27 
(1988) 42-47· ΣΤ. ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, «Αξιοπιστία της γκραβούρας στις εκδόσεις των περιηγη-
τών», Αρχαιολογία 27 (1988), 48-52. Επίσης βλ. Σ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ – Μ. ΚΩΤΣΟΥ, «Η 
έρευνα για τη νεοελληνική φορεσιά από τον 15ο ως και τον 19ο αιώνα», Εθνογραφικά 4-5 
(1983-1985) 45-50. 

25. Ν. ΜΑΧΑ-ΜΠΙΖΟΥΜΗ, Τα πτυχωτά «φουστάνια» της Χίου (16ος αι. - αρχές 20ού),
ό.π. 1. 
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(πιέτα) περίπου 20 εκ. πάνω από τον ποδόγυρο26. Σπανιότερα, το φουστάνι είναι 
μανικωτό, όπως στην Αστυπάλαια (Δωδεκάνησα)27, που φοριέται και με τα μανί-
κια ανάρριχτα. Ανάλογα με την περίσταση χρήσης του, το φουστάνι είναι κατα-
σκευασμένο από στόφα (Σκύρος, νυφικό ένδυμα), από βαμβακερό (Σκόπελος, έν-
δυμα νιόπαντρης), αλλά και από μάλλινο ύφασμα (Τρίκερι, ένδυμα καθημερινό).  
Τα πτυχωτά νησιωτικά φουστάνια αποτελούν ένα εξαιρετικό παράδειγμα δια-

μόρφωσης ενός ενδυματολογικού σχήματος, στο οποίο αποτυπώνεται ο δανεισμός 
ενδυματολογικών τρόπων από μία ξένη κοινότητα (πολιτισμικό δάνειο) και η με-
τατροπή τους με βάση την πρώτη ύλη, τις εθιμικές πρακτικές και τις τοπικές τε-
χνικές παραγωγής, σε ιδιαίτερο τοπικό χαρακτηριστικό. Τη στρατηγική αυτή αλ-
λαγής, οι J. B. Eicher και T. V. Erekosima περιγράφουν με τον όρο cultural au-
thentication (πολιτισμική απόκτηση γνησιότητας), αναλύοντάς την σε τέσσερα 
στάδια, selection (επιλογή), characterization (χαρακτηρισμός), incorporation (εν-
σωμάτωση), transformation (μετασχηματισμός)28 και ορίζοντάς την ως τη «δια-

                                                  
26. Ι. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, «Συμβολή στη μελέτη της γυναικείας ελληνικής παραδοσιακής 

φορεσιάς», Εθνογραφικά 1 (1978) 13.  
27. M. MONTESANTO, L’ Isola dei Gigli (Stampalia), Con Prefazione di Giuseppe Ger-

ola, Ρώμη, Sindacato Italiano Arti Grafiche, Collezione di Opere di Monografie a Cura del Min-
istero delle Colonie, αρ. 7, 1930· Α. ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Αστυπάλαια, Δωδεκάνησα, 2, Σύλλογος 
Φίλων Αστυπάλαιας, Αθήνα 21996· Μ. ΖΑΪΡΗ, «Η παραδοσιακή γυναικεία φορεσιά της Α-
στυπάλαιας», Καλυμνιακά Χρονικά 14, Αναγνωστήριο Καλύμνου «Αι Μούσαι» 2001, 53-78· 
Μ. ΠΑΣΣΑ-ΚΩΤΣΟΥ, «Η γυναικεία φορεσιά της Αστυπάλαιας», στο: Ι. Παπαντωνίου (επιμ.), 
Αχνάρια μεγαλοπρέπειας. Μια νέα ματιά στην παράδοση της ελληνικής γυναικείας φορεσιάς, 
Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου, Λονδίνο 2014, 38-47.  

28. Για τον ορισμό της «πολιτισμικής απόκτησης γνησιότητας» και τα τέσσερα στάδιά της 
(selection, characterisation, incorporation, transformation) βλ. J.B. EICHER – T.V. ERE-
KOSIMA, Distinguishing Non-Western Dress from Western Dress: The concept of Cultural 
Authentication, Association of College Professors of Textiles and Clothing National Meeting 
Proccedings, Ουάσινγκτον 1980, 83-84. Βλ. επίσης T.V. EREKOSIMA, The Tartans of Bu-
guma Women: Cultural Authentication. Paper presented at the African Studies Association 
Annual Meeting, Λος Άντζελες l979· T.V. EREKOSIMA – J.B. EICHER, «Kalabari cut 
thread cloth: An example of Cultural Authentication», African Arts 14:2 (1981) 48-51, 87· 
S.L. EVENSON, The manufacture of madras in south India and its export to West Africa, 
Unpublished Master’s thesis, University of Minnesota 1991· S.L. EVENSON, A history of 
Indian madras manufacture and trade: Shifting patterns of exchange, Unpublished PhD dis-
sertation, University of Minnesota 1994. Επίσης βλ. B. SUMBERG – J.B. EICHER, «India 
and West Africa: Transformation of velvets», στο: I. Dhamija (ed.), The Woven silks of India, 
Βομβάη - Ινδία 1995, 141-54· J.B. EICHER – T.V. EREKOSIMA, «Why do they call it Ka-
labari? Cultural authentication and the demarcation of ethnic identity», στο: J.B. Eicher (ed.), 
Dress and Ethnicity, Berg Publishers, Οξφόρδη - Ουάσινγκτον 1995, 139-164. Για ανάλογα 
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δικασία μετατροπής ενός χειροτεχνήματος ή μιας ιδέας ξένης προς έναν πολιτι-
σμό, δια μέσου των κατάλληλων αλλαγών, σε ένα πολύτιμο εγχώριο αντικείμενο 
ή ιδέα»29. 
Η παρουσία των πτυχωτών φουστανιών στο ενδυματολογικό σύστημα των νη-

σιών του Αιγαίου καταγράφεται για πρώτη φορά στα μέσα του 16ου αιώνα, με βά-
ση τη σχεδιαστική αποτύπωση της φορεσιάς της Πάρου από τον Nicolas de Nico-
lay το 155130, όπου κυριαρχεί ένα πτυχωτό φουστάνι αναγεννησιακού τύπου. Στα 
τέλη του 16ου αιώνα, ο γάλλος περιηγητής Jean Palerne31 συγκρίνει το κοντό 
μπούστο των φορεμάτων των γυναικών της Χίου με αυτό των γυναικών της Βενε-
τίας. Στις Κυκλάδες, με βάση πάντοτε τη σχεδιαστική αποτύπωση των τοπικών 
ενδυματολογικών συνόλων στα περιηγητικά χρονικά, κυριαρχεί από τον 16ο αιώ-
να32, και κυρίως τον 17ο και 18ο αιώνα, ένας βασικός ενδυματολογικός τύπος με 
μικροδιαφορές από νησί σε νησί33, ο οποίος χαρακτηρίζεται από το έντονα πτυχω-
μένο φουστάνι από δίμιτο βαμβακερό ύφασμα, που δεν φτάνει το γόνατο34. Το 
κάτω τμήμα του, η φούστα, ανοιχτή μπροστά καλύπτοντας μόνο το πίσω μέρος 
και τα πλάγια35, κλείνει με διάφορος τρόπους. Η φούστα τινάζεται προς τα έξω, 
καθώς το στρίφωμά της ενισχύεται με τσέρκι36. Τίναγμα της φούστας στην υπερ-

παραδείγματα από τη διεθνή βιβλιογραφία ενδεικτικά βλ. L. BOYNTON ARTHUR, «Cultural 
Authentication Refined: The case of the Hawaian Holokuu», Clothing and Textiles Research 
Journal 15:3 (June 1997), 129-139· L. ARTHUR, «Cultural Authentication of Hawaiian 
Quilting in the Early 19th Century», Clothing and Textiles Research Journal October 1:32 
(2014) 251-265. 

29. Βλ. J.B. EICHER – T.V. EREKOSIMA, «Distinguishing Non-Western Dress from
Western Dress», ό.π. 83, όπου: «…the procces of assimilating an artfact or idea external to a 
culture by accommodative change into a valued indigenous object or idea».  

30. Α. ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, «Το νησιωτικό ένδυμα, η ανεξαρτησία της εκφραστικής του πο-
λυμορφίας και οι καταβολές των κοινών του προδιαγραφών», στο: Λ. Βαγενά-Παπαϊωάννου 
(επιμ.), Το Αιγαίο. Επίκεντρο ελληνικού πολιτισμού, Αθήνα 1995, 285, εικ. 1.  

31. J. PALERNE, Pérègrinations du Jean Palerne foresien, secrétaire de François de
Valois duc d’ Anjou, Λυών 1606. Ο Palerne έχει χαρακτηριστεί ως ο παρατηρητής των γυναι-
κών, καθώς είναι ιδιαίτερα περιγραφικός στον τρόπο παρουσίασης της ένδυσής τους, και γι’ 
αυτόν ακριβώς το λόγο η περιγραφή του είναι ιδιαίτερα σημαντική.  

32. Βλ. τη σχεδιαστική απεικόνιση της φορεσιάς της Πάρου το 1551 από τον N. de Nico-
lay, στο L. NAVARI, Η ελληνική ενδυμασία. Έντυπες πηγές 16ου - 20ού αιώνα από τη συλλο-
γή του Ι. Κοιλαλού, Αθήνα 2006, εικ. 324, 335.  

33. Βλ. στο L. NAVARI, ό.π., τις απεικονίσεις από τον N. de Nicolay των γυναικείων φο-
ρεσιών της Αμοργού (εικ. 346, σ. 356) και της Μυκόνου (εικ. 347, σ. 357).  

34. G. OLIVIER, Voyage dans l’ Empire Ottoman, Παρίσι 1801, ΙΙ, 201 κ.ε.
35. Βλ. Ι. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, «Οι τοπικές φορεσιές στο Αιγαίο», ό.π. 30.
36. Κατά τον Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕ, «Βιβλιογραφία (Γ. Σωτηρίου, Περί της εξωτερικής περιβο-
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βολή του απεικονίζεται σε χαλκογραφία του Theodoro Viero37 με τη φορεσιά νεα-
ρής από τη Νάξο (Fille de Naxis). Οι περιηγητές παρατηρούν ότι ο συγκεκριμένος 
τύπος ενδύματος κάνει τις γυναίκες να μοιάζουν με «περιφερόμενα βαρέλια»38, 
παραμορφώνοντάς τις39. Σε προικοσύμφωνα του 17ου αιώνα από τα Μαστιχοχώρια 
της Χίου η αναφορά φουστανιών (χρησιμοποιείται και η λέξη βουστάνιν), χωρίς 
ωστόσο καταγραφή των μορφολογικών χαρακτηριστικών τους, είναι σταθερή. Η 
ποσότητά τους κυμαίνεται από 2-5 τεμάχια, ενώ δηλώνεται α) η ποιότητα του 
υφάσματος (λινό, γυαλιστό, δίμιτο), β) το χρώμα (γερανιά, άσπρα, μπουκασιά), 
γ) η ύπαρξη διακόσμησης (με κόκκινα λουλαρίσματα), και δ) περιστασιακά η αξία 
τους (υπέρπυρα 160)40.  
Η ευρύτατη διάδοση του πτυχωτού φουστανιού στο νησιωτικό χώρο θα οδηγή-

σει στη δημιουργία κατά τόπους μιας σειράς τύπων με παραλλαγές, με βάση τα 
τοπικά υλικά κατασκευής και τις τεχνικές επεξεργασίας τους, όπως είναι το ποδή-
ρες πολύπτυχο κρητικό φουστάνι41, αλλά και τα φουστάνια σε μακριά και κοντή 
παραλλαγή των Βορείων Σποράδων, του Τρικεριού στη Μαγνησία, της Κύμης 
στην Εύβοια, του Βορείου Αιγαίου, του Αργοσαρωνικού και αρκετών της Δωδεκα-
νήσου42, όπως και τα λευκά κοντά πολύπτυχα φουστάνια των Κυκλάδων, αλλά και 
τα λευκά φουστάνια με την πτύχωση να συγκεντρώνεται είτε στο πίσω μέρος 
(φουστάνι του Πυργιού) είτε από το στήθος και κάτω (φουστάνι της Καλαμωτής) 

                                                 
λής των κληρικών)», Λαογραφία 8 (1921-25) 247-262, οι Ναξιώτισσες εξόγκωναν το πίσω 
μέρος του φορέματός τους (κολόβι) με τη βοήθεια μπαλενών, διευθετημένων κυκλικά.  

37. T. VIERO, Raccolta di 126 Stampe, Βενετία 1783-1791. Βλ. στο L. NAVARI, Η ελ-
ληνική ενδυμασία, ό.π., εικ. 516, 478.  

38. Βλ. Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΔΗΣ, «Η παλιά γυναικεία φορεσιά», ό.π. 104-105.  
39. Ακριβώς αυτήν την εικόνα παίρνουμε για τη φορεσιά από τη σχεδιαστική της απεικόνι-

ση στη λιθογραφία του H. LECOMTE, Costumes des différents Nations, Παρίσι, F. Delpech, 
1817-1820. Βλ. στο L. NAVARI, Η ελληνική ενδυμασία, ό.π., εικ. 267, σ. 287.  

40. Ν. ΜΑΧΑ-ΜΠΙΖΟΥΜΗ, Τα πτυχωτά «φουστάνια» της Χίου (16ος αι. - αρχές 20ού), 
ό.π. 164.  

41. Ειδικά για την κρητική φορεσιά βλ. Ε. ΦΡΑΓΚΑΚΙ, Η λαϊκή τέχνη της Κρήτης. Η 
γυναικεία φορεσιά, Αθήνα 1960· Ε. ΤΣΕΝΟΓΛΟΥ, «Οι φορεσιές της Κρήτης», Ενδυματολο-
γικά 1 (2000) 170-184· Ν. ΜΑΧΑ–ΜΠΙΖΟΥΜΗ, «Φελόνιο διαμορφωμένο από στολιστικό 
κέντημα κρητικής κεντητικής τέχνης (18ος αι.). Συμβολή στη μελέτη της ιστορικότητας των 
κεντητών υφασμάτων», στο: Μ.Γ. Βαρβούνης – Π. Τζουμέρκας (επιμ.), Αλεξανδρινός Αμητός. 
Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι. Μ. Χατζηφώτη, 2, Αλεξάνδρεια 2009, 249-283.  

42. Για τις φορεσιές στα Δωδεκάνησα βλ. Α. ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Δωδεκάνησα, 1, Αθήνα 1974, 
2, Αθήνα 1948, 3, Αθήνα 1950· Η ΙΔΙΑ, Κεντήματα και φορεσιές της Δωδεκανήσου, Αθήνα 
1951. Ειδικά για τη φορεσιά της Καρπάθου βλ. Τ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ, «Η γυναικεία φορεσιά της 
Καρπάθου», Λαογραφία 24 (1966) 254-267. Ειδικότερα βλ. Μ. ΒΡΕΛΛΗ-ΖΑΧΟΥ, Η ενδυ-
ματολογική έρευνα της Καρπάθου, Αθήνα 2014.  
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της Χίου.  
Ο τρόπος πτύχωσής τους είναι κοινός. Γίνεται από ειδικές γυναίκες, στις 

οποίες κατά τόπους αποδίδονται διαφορετικές ονομασίες. Στα τοπικά γλωσσάρια 
δημιουργείται μια σειρά από ομόριζες λέξεις, για να αποδώσουν τη διαδικασία της 
πτύχωσης (πλισάρισμα), την ίδια την πιέτα, αλλά και το αντικείμενο που υφίστα-
ται τη διαδικασία αυτή43. Στη Χίο για παράδειγμα, η γυναίκα που πτυχώνει ονο-
μάζεται γαγιώτρια, η διαδικασία της πτύχωσης γάγιωμα, η πιέτα λέγεται γάγια 
και το πτυχωτό φουστάνι, φουστάνι με γάγιωμα. Στην Κύμη44, η ειδική γυναίκα 
ονομάζεται ντουλάστρα, η διαδικασία αποδίδεται με το ρήμα ντουλιάζω, οι γυναί-
κες λέγονται ντουλάστρες, και το πτυχωτό φουστάνι ονομάζεται ντούλα. Στη 
Σκόπελο πάλι, η διαδικασία της πτύχωσης ονομάζεται βόλτιασμα και το πτυχωτό 
φουστάνι, βόλτα45.  
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι διευθετημένες πτυχώσεις, φαινόμενο ευρύτατα δια-

δεδομένο στη μόδα των ευγενών, στην εξελικτική τους πορεία46 κατέχουν ξεχωρι-
στή θέση στις τοπικές φορεσιές αγροτικού τύπου47, όπου κυριαρχεί η φαινομενική 
ακαμψία των υφασμάτων με τις τσακισμένες και σφιχτά ραμμένες πιέτες, τακτο-
ποιημένες με κατασκευαστική επιδεξιότητα. Οι πτυχώσεις φαίνεται να λειτουρ-
γούν ως το ενδυματολογικό μέσο, με το οποίο οι εκπρόσωποι του αγροτικού κό-
σμου μιμούνται ενδυματολογικά πρότυπα ανώτερων κοινωνικών τάξεων, με σκοπό 

43. Ν. ΜΑΧΑ-ΜΠΙΖΟΥΜΗ, Τα πτυχωτά «φουστάνια» της Χίου (16ος αι. - αρχές 20ού),
ό.π. 56. 

44. Για τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες πτυχώνουν το βαμβακερό φουστάνι (ντούλα)
της Κύμης βλ. L. WELTERS, «The pleats of Kymi», Ενδυματολογικά 3 (2009) 98-104.  

45. Το βόλτιασμα της σκοπελίτικης φουστάνας γίνεται με πολύ χοντρή κλωστή και βελόνα,
που την περνούσαν συνέχεια μέσα από τα μαλλιά τους, για να λαδώνει και να γλιστράει στο 
ύφασμα. Κάνουν στο επάνω άκρο ένα τρύπωμα πατώντας τη βελόνα ανά δύο εκατοστά. Βρέχο-
ντας συνέχεια τα δάχτυλά τους σε ένα διάλυμα κόλλας σχηματίζουν με το νύχι κάθετες πιέτες 
σε μήκος δέκα εκατοστών, αφού προηγουμένως σουρώσουν το τρύπωμα χωρίς να το σφίξουν πο-
λύ. Αυτή την ίδια διαδικασία την επαναλαμβάνουν μέχρι να φτάσουν ως τον ποδόγυρο. Τον πλι-
σέ τον πιέζουν με κάποιο βάρος. Τρυπωμένο και πλισαρισμένο αφήνουν το φόρεμα να στεγνώ-
σει. Ειδικότερα βλ. Μ. ΔΕΛΗΤΣΙΚΟΥ-ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ, Η παραδοσιακή γυναικεία φορεσιά 
της Σκοπέλου, Δήμος Σκοπέλου, χ.χ. 101.  

46. Για τις πτυχώσεις στη διαχρονική παρουσία τους βλ. Μ. ΒΡΕΛΛΗ-ΖΑΧΟΥ, «Η δια-
χρονική ανακύκληση τω πτυχώσεων: ένα αξιοπρόσεκτο ενδυματολογικό φαινόμενο και μια πρό-
ταση ερμηνείας του», Ενδυματολογικά 3 (2009) 58-66, με σημαντικά παραδείγματα από κάθε 
περίοδο.  

47. Για τις πτυχώσεις στις νεοελληνικές τοπικές φορεσιές βλ. Ι. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, «Ένα
κομμάτι ύφασμα», στο: Ι. Παπαντωνίου (επιστημονική επιμέλεια), Πτυχώσεις. Από το αρχαίο 
ελληνικό ένδυμα στη μόδα του 21ου αιώνα (Κατάλογος έκθεσης), Αθήνα 2004, 52-55.  



ΜΑΝOΛΗΣ Γ. ΒΑΡΒΟYΝΗΣ – ΝAΝΤΙΑ ΜΑΧA-ΜΠΙΖΟYΜΗ 40 

την επίτευξη μιας φαινομενικής σύγκλισης48. Μάλιστα, η Yvonne de Siké παρα-
τηρεί ότι η πτύχωση αποτελεί το χαρακτηριστικό σχήμα γιορτινού ενδύματος στις 
αγροτικές ενδυμασίες του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου, που διαμορφώθηκε υπό 
την επίδραση της αστικής μόδας49.  

1. Ποδήρη πτυχωτά φουστάνια με κεντητό ποδόγυρο 

Το φουστάνι της Κρήτης (φωτ. 1) 

Το πολύπτυχο κρητικό βαμβακερό φουστάνι αποτελεί τεκμήριο του γόνιμου 
πολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των Βενετών και των Κρητών50, εξαιτίας της μα-
κρόχρονης συνύπαρξής τους. Στη διαμόρφωσή του αναγνωρίζει κανείς την επίδρα-
ση της βενετσιάνικης μόδας του 15ου και του 16ου αιώνα51, της ιταλικής Αναγέννη-
σης52, με την υιοθέτηση, αντιγραφή και μετατροπή ιταλικών αναγεννησιακών 
μορφών ένδυσης53, αλλά και διακόσμησης54. Σε κρητικό συμβόλαιο του 1497 κα-
                                                  

48. Ν. ΜΑΧΑ-ΜΠΙΖΟΥΜΗ, Τα πτυχωτά «φουστάνια» της Χίου (16ος αι.- αρχές 20ού), 
ό.π. 54.  

49. Y. DE SIKE, «Πτυχώσεις κι αναδιπλώσεις. Μια εφήμερη τρίτη διάσταση του υφάσμα-
τος», στο: Ι. Παπαντωνίου (επιστημονική επιμέλεια), Πτυχώσεις. Από το αρχαίο ελληνικό έν-
δυμα στη μόδα του 21ου αιώνα (Κατάλογος έκθεσης), Αθήνα 2004, 67, 76. 

50. Α. ΠΑΠΑΔΙΑ-ΛΑΛΑ, «Οι Έλληνες και η βενετική πραγματικότητα. Ιδεολογική και 
κοινωνική συγκρότηση», στο: Χρ. Μαλτέζου (επ. διεύθ.), Όψεις της ιστορίας του βενετοκρα-
τούμενου Ελληνισμού. Αρχειακά τεκμήρια, Αθήνα 1993, 173-276.  

51. Στοιχεία της βενετσιάνικης μόδας του 16ου αιώνα αποτυπώνονται με τον καλύτερο τρό-
πο στον πίνακα (λάδι σε ξύλο) του Vittore Carpaccio (1510 περίπου), Deux Jeunes Femmes ou 
Les Courtisanes, Musée Correr, Βενετία. Βλ. L. KYBALOVA – O. HERBENOVA – M. LA-
MAROVA, «La Renaissance», Encyclopédie illustrée du costume et de la mode, Παρίσι 1970, 
144, φωτ. 187.  

52. Για τα ενδύματα της Αναγέννησης βλ. L. KYBALOVA – O. HERBENOVA – M. 
LAMAROVA, ό.π. 139-152· C. VECELLIO, Vecellio΄s Renaissance Costume Book, Νέα Υόρ-
κη 1977· M. LISTER, Costume. An Illustrated Survey from Ancient Times to the 20th Cen-
tury, Λονδίνο 1977, 170-205· J. HERALD, Renaissance Dress in Italy 1400-1500, Λονδίνο 
1981· M. SCOTT, A Visual History of Costume: The Fourteenth and Fifteenth Centuries, 
Λονδίνο 1983· J. ASHELFORD, A Visual History of Costume: The Sixteenth Century, Λον-
δίνο 1983· V. CUMMING, A Visual History of Costume: The Seventeenth Century, Λονδίνο 
1983· C. WEIDITZ, Authentic Εveryday Dress of the Renaissance, Νέα Υόρκη 1994.  

53. Ν. ΜΑΧΑ-ΜΠΙΖΟΥΜΗ, «Φελόνιο διαμορφωμένο», ό.π. 256.  
54. Για την κεντητή διακόσμηση της ελληνικής τοπικής φορεσιάς βλ. Π. ΖΩΡΑ, «Συμ-

βολική και σημειωτική προσέγγιση της ελληνικής λαϊκής τέχνης», Λαογραφία 36 (1990-
1992) 1-77· Η ΙΔΙΑ, «Κεντήματα της φορεσιάς», στο: Γ. Χριστόπουλος – Ι. Μπαστιάς (δι-
ευθ.), Ελληνική Τέχνη. Λαϊκή τέχνη, Αθήνα 1994, 22-23· Ε. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ-ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ, Η 
λαϊκή κεντητική στην Αμοργό (από τα μέσα του 19ου αιώνα έως την περίοδο του Μεσοπολέ-
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ταγράφεται η αγορά από τη Βενετία υφασμάτων για την κατασκευή ρούχων, α-
κόμη και έτοιμων ενδυμάτων: «Έπεμψέ μου εκ Βενετίας ... και κομμάτιον χρυσόν 
διά μανίκας …» και «ένα ζεύγος μανικίων καμωμένων, λευκών γυναικείων»55.  
Σύμφωνα με την Ιωάννα Παπαντωνίου, το κρητικό φουστάνι που κρεμιέται 

από τους ώμους με τιράντες, ίσως αποτελεί το πιο παλιό δείγμα αναγεννησιακού 
φουστανιού με κεντημένο ποδόγυρο στον ελληνικό χώρο56. Ένα τέτοιο δείγμα α-
νήκει στη συλλογή του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης και φέρει τη 
χρονολογία «1697», ενώ στη συλλογή του Victoria & Albert Museum του Λονδί-
νου διασώζεται πολύπτυχο λινοβάμβακο κρητικό φουστάνι (Τ.97-1967) που στο 
άνω μέρος του ποδόγυρου φέρει κεντημένη επιγραφή «1757 ΜΑΡΗΑ ΠΑΠΑ-
ΔΟΠΟΥΛΑ». Σε σχεδιαστική αποτύπωση της κρητικής ενδυμασίας από τον Clau-
de Aubriet τον 18ο αιώνα, με τίτλο «Candiotes», η μία από τις δύο εικονιζόμενες 
γυναίκες, όπως εύστοχα παρατηρεί η Ιωάννα Παπαντωνίου, φέρει φουστάνι που 
ξεκινά κάτω από το στήθος και έχει ακόσμητο ποδόγυρο57. Επομένως, είναι πολύ 
πιθανόν στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα, στην Κρήτη να συνυπάρχουν δύο τύποι 
πολύπτυχου φουστανιού, ο ένας με τιράντες, θυμίζοντας τη φ’στάνα της Σκοπέ-
λου, και ο άλλος, ως εξέλιξη του αρχικού του τύπου, με πανωκόρμι με βαθύ ά-
νοιγμα, παραπέμποντας στο αχνάρι του σκιαθίτικου φ’στανιού58, με κοσμημένο 
ποδόγυρο στη γιορτινή εκδοχή του και ακόσμητο ποδόγυρο στην καθημερινή.  
Στο κρητικό φουστάνι της νεοελληνικής συλλογής του Μουσείου Μπενάκη (ΕΕ 

μου), διδακτορική διατριβή, Ιωάννινα 1989 (πολυγραφημένη έκδοση)· Ν. ΜΑΧΑ-ΜΠΙΖΟΥΜΗ, 
«Η ελληνική κεντητική τέχνη (β΄ μισό 17ου αι. - αρχές 20ού): Μια απόπειρα ‘ανάγνωσης’ των 
ιστοριών που αφηγούνται τα δημιουργήματά της», στο: Μ.Γ. Βαρβούνης – Μ.Γ. Σέργης (εκδ.), 
Ελληνική Λαογραφία. Ιστορικά, Θεωρητικά, Μεθοδολογικά, Θεματικές, 1, Αθήνα 2012, 931-
978· Η ΙΔΙΑ, «Κεντητική», στο: Ε. Αυδίκος (εκδ.), Ελληνική λαϊκή παράδοση: από το παρελ-
θόν στο μέλλον, Αθήνα 2014, 81-85. Για το ίδιο θέμα στην ξένη βιβλιογραφία ενδεικτικά βλ. 
A. WACE, Mediterranean and Near Eastern Embroideries, Λονδίνο 1935· P. JOHNSTONE, 
A Guide to Greek Ιsland Εmbroidery, Λονδίνο 1972· J. TRILLING, Aegean Crossroads: Greek 
Island Embroideries in the Textile Museum, The Textile Museum, Ουάσιγκτον 1983· R. 
TAYLOR, Embroidery of the Greek Ιslands, Νέα Υόρκη – Λονδίνο 1998· S. KRODY, Embroi-
dery of the Greek Islands and Epirus Region. Harpies, Mermaids, and Tulips, The Textile 
Museum, Ουάσιγκτον 2006.  

55. Ε. ΦΡΑΓΚΑΚΙ, Η λαϊκή τέχνη της Κρήτης, ό.π. 29.
56. Ι. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, «Οι τοπικές φορεσιές στο Αιγαίο από την Άλωση μέχρι την απε-

λευθέρωση. Μια πρώτη προσέγγιση», Εθνογραφικά 4-5 (1983-1985) 33. 
57. Ι. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, «Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο», Η ελληνική ενδυμα-

σία. Από την αρχαιότητα ως τις αρχές του 20ού αιώνα, Αθήνα 2000, 166.  
58. Για τη γυναικεία φορεσιά του Τρικεριού βλ. Α. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, Ελληνική λαϊκή τέ-

χνη - Τρίκερι, Αθήνα 1931· Η ΙΔΙΑ, Κεντήματα του Τρίκερι, «Εργόχειρο», Αθήνα 1951· Α. 
ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ, «Η γυναικεία Τρικεριώτικη φορεσιά», Ενδυματολογικά 1 (2000) 71-77. 
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872, τέλη 17ου-αρχές 18ου αιώνα) ο ολοκέντητος ποδόγυρος είναι προσραμμένος 
στο πτυχωτό φουστάνι, πρακτική που πρέπει να ήταν σε ευρεία χρήση, καθώς σε 
μουσειακές συλλογές του εξωτερικού φυλάσσονται μεμονωμένοι κεντημένοι ποδό-
γυροι59. Η φούστα αποτελείται από πέντε συραμμένα κομμάτια, τα οποία πρέπει 
να κεντήθηκαν το καθένα χωριστά. Προφανώς για αυτόν το λόγο δεν υπάρχει α-
πόλυτη ταύτιση των μοτίβων στα σημεία που ενώνονται μεταξύ τους τα φύλλα.  
Στους ολοκέντητους ποδόγυρους των κρητικών φουστανιών του 18ου αιώνα α-

ποτυπώνονται μοτίβα εμπνευσμένα από βιβλία σχεδίων για κεντήματα και δαντέ-
λες, κυρίως του 16ου και 17ου αιώνα60, όπως είναι για παράδειγμα, η γοργόνα με 
τη διχαλωτή άνθινη ουρά και ο δικέφαλος αετός61. Τα συγκεκριμένα μοτίβα, που 
κατέφτασαν στο Κρήτη μέσω των θαλάσσιων εμπορικών δρόμων, γίνονται κρη-
τικά, όταν οι γυναίκες του νησιού τα επιλέγουν, τα ενσωματώνουν στην τοπική 
κεντητική τέχνη και τα αναπλάθουν, δίνοντάς τους τον χαρακτήρα ενός τοπικού 
κέντρου κεντητικής παραγωγής με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα .στοιχεία, 
που χαρακτηρίζουν την ιδιοπροσωπία της κρητικής κεντητικής τέχνης είναι ο συν-
δυασμός πολλαπλών βελονιών στο ίδιο κομμάτι υφάσματος, η ποικιλία των δια-
κοσμητικών θεμάτων που αναπτύσσονται γύρω από τους εικονογραφικούς τύπους 
της γοργόνας και του δικέφαλου αετού, και η ποικιλία των χρωμάτων62.  
Ο συγκεκριμένος τύπος φουστανιού φαίνεται να αποτελεί ενδυματολογική έκ-

φραση των ανώτερων κοινωνικά στρωμάτων του νησιού, χωρίς εξάπλωση σε όλο 
το νησί, καθώς την ίδια περίοδο, συνυπάρχει με αυτόν η φορεσιά με την κούδα, 
που φορέθηκε στην Κριτσά, και με τη σάρτζα, πτυχωτή φούστα ευρέως διαδε-
δομένη στις κεντρικές και δυτικές επαρχίες της Κρήτης63.  

Η φ’στάνα της Σκοπέλου 

Στη Σκόπελο, η φ’στάνα αποτελείται από έναν υποτυπώδη μπούστο, ύψους 

                                                  
59. Βλ. ενδεικτικά Victoria and Albert Museum 2041-1876, συλλογή Sandwith· Victoria 

and Albert Museum T. 706-1950, συλλογή Dawkins· Victoria and Albert Museum 2058-
1876, Victoria and Albert Museum 2055/D.2-1876, συλλογή Sandwith· Victoria and Albert 
Museum T. 253-1950, συλλογή Dawkins. 

60. Ν. ΜΑΧΑ-ΜΠΙΖΟΥΜΗ, «Φελόνιο διαμορφωμένο», ό.π. 251. Πρβλ. P. JOHNSTONE, 
«Cretan Costume Embroidery of the Eighteenth Century», στο: D. Sutton (ed.), Apollo, The 
Magazine of the Arts, 46:125 (July 1972) 61-68.  

61. Για τους εικονογραφικούς τύπους της γοργόνας και του δικέφαλου αετού στην κεντητι-
κή της Κρήτης βλ. Ν. ΜΑΧΑ-ΜΠΙΖΟΥΜΗ, ό.π. 261-263.  

62. Βλ. L. BELLINGER, «Κρητικά κεντήματα της συλλογής του ‘Μουσείου Υφαντών’ της 
Ουάσιγκτον», Κρητικά Χρονικά 4 (1950) 264-267, και Ε. ΦΡΑΓΚΑΚΙ, Από την κεντητική 
στην Κρήτη, Αθήναι 1979, 24-28. 

63. Ν. ΜΑΧΑ-ΜΠΙΖΟΥΜΗ, «Φελόνιο διαμορφωμένο», ό.π. 257-258. 
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λιγότερο από 2 εκ., που συγκρατεί τις τιράντες των ώμων και τις συνδέει με τη 
μακριά και πτυχωμένη, «βολτιασμένη» φούστα σε πολυάριθμες «βόλτες» βάθους 
ενός εκατοστού η κάθε μία, η οποία ξεκινά ακριβώς πάνω από το στήθος64. Χαρα-
κτηριστικό στοιχείο αποτελεί η οριζόντια πιέτα, η οποία εμφανίζεται και στις φο-
ρεσιές και των γειτονικών νησιών, στη Σκιάθο, στο Τρίκερι, στη Σκύρο και αλλού. 
Ο ποδόγυρος, όταν στολίζεται, φέρει διακόσμηση ύψους 51 έως και 55 εκατο-
στών65.  
Ο τύπος του φουστανιού παρουσιάζεται σε τέσσερις παραλλαγές, με βάση τα 

υλικά κατασκευής, την περίσταση χρήσης και την κοινωνική ηλικία του φορέα 
του66. Στη νυφική της εκδοχή, η φ’στάνα ονομάζεται στόφα, όχι γιατί είναι 
φτιαγμένη ολόκληρη από πολύτιμο ύφασμα, αλλά γιατί στα παλαιότερα δείγματά 
της που σώζονται σε μουσειακές και ιδιωτικές συλλογές, φέρει ποδόγυρο από 
στόφες ευρωπαϊκής προέλευσης του πρώτου μισού του 18ου αιώνα, με ενυφασμένο 
το μοτίβο της γλάστρας. Στην εξέλιξή του ο συγκεκριμένος τύπος φουστανιού, 
παρουσιάζεται να διατηρεί την ονομασία στόφα, ακόμη και όταν στα μέσα του 
19ου αιώνα, κοσμείται με ποδόγυρο κεντημένο στο τελάρο όπου κυριαρχεί το 
μοτίβο της γλάστρας, ως αντιγραφή του παλαιότερου στοφένιου ποδόγυρου, όταν 
αυτός πιθανόν σταματά να εισάγεται στο νησί. Όπως παρατηρεί η Ξένια Πολίτου, 
η συγκεκριμένη επιλογή αντιγραφής και αναπαραγωγής του μοτίβου της 
γλάστρας στο ποδογύρι της σκοπελίτικης στόφας, δηλώνει σαφή επιλογή των 
γυναικών να αναπαράγουν ένα μοτίβο, με το οποίο το ποδήρες πτυχωτό φουστάνι 
αποκτά τοπική ιδιοπροσωπία, σε μια χρονική στιγμή που «οι τοπικές φορεσιές 
αποκτούν τα χαρακτηριστικά αυτά γνωρίσματα που τις διαφοροποιούν μεταξύ 
τους, δίνοντάς τους τον ιδιαίτερο τοπικό χαρακτήρα»67.  
Η στόφα, ως ένδυμα, φαίνεται ότι αποτελεί έναν πολύ καλό δείκτη αξιολό-

γησης των τοπικών κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων68. Έτσι, όταν η 

64. Για τη σκοπελίτικη φορεσιά βλ. Α. ΣΑΜΨΩΝ, «Η λαϊκή φορεσιά της Σκοπέλου και
Αλοννήσου», Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών 5 (1979) 95-137.  

65. Μ. ΔΕΛΗΤΣΙΚΟΥ-ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ, Η παραδοσιακή γυναικεία φορεσιά της Σκοπέ-
λου, ό.π. 90. 

66. Για τη σημειοδοτική λειτουργία των ενδυμάτων και την αποτύπωση της κοινωνικής δι-
αστρωμάτωσης στην ένδυση βλ. Μ. ΒΡΕΛΛΗ–ΖΑΧΟΥ, «Κοινωνική διαστρωμάτωση στην ελ-
ληνική κοινότητα. Αντικατοπτρισμοί στον υλικό πολιτισμό. Το παράδειγμα του ενδύματος», 
Δωδώνη 18 (1989) 177-189.  

67. Ξ. ΠΟΛΙΤΟΥ, «Η στόφα της Σκοπέλου: Ένα δάνειο από την ευρωπαϊκή υφαντική πα-
ραγωγή», στο: Σ. Χάνδακα (επιμ.), Λαϊκή Τέχνη. Νέα Ευρήματα – Νέες Ερμηνείες. Πρακτικά 
Συνεδρίου προς τιμήν της Πόπης Ζώρα (2-5 Νοεμβρίου 2006), Αθήνα 2015, 101. 

68. Κ. ΜΠΑΔΑ «Η ‘γλώσσα’ του ρούχου και της ατομικής εμφάνισης στην παραδοσιακή
κοινωνία», ό.π. 181-199. 
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οικονομική κατάσταση της νύφης δεν επιτρέπει την αγορά στόφας, ως νυφικό 
ένδυμα, τη θέση της παίρνει ο μόρκος, φ’στάνα δίχρωμη, από κόκκινο χασέ, με 
φαρδύ ποδόγυρο από πράσινο ατλάζι. Με βάση το αρχείο του Λιμενικού Ταμείου 
Σκοπέλου, τον Δεκέμβριο του 1872, η τιμή ατλαζιού «παντός χρώματος και εί-
δους» κυμαίνεται στις 6 δραχμές τον πήχυ, ενώ του χασέ στις 50 δραχμές69. Με 
χασέ λευκό, γίνεται και το επίσημο ένδυμα της νιόπαντρης, διατηρώντας πάντα το 
ίδιο σχήμα, με ακόσμητο ποδόγυρο και ονομάζεται άσπρη βόλτα. Τέλος, η επί-
σημη ενδυμασία της χήρας ή της ηλικιωμένης είναι η ολόμαυρη βόλτα, με ακό-
σμητο ποδογύρι. Η υπερβολική χρήση υφάσματος για την κατασκευή του ποδόγυ-
ρου της σκοπελίτικης φ’στάνας, καθώς χρειάζονταν δεκαπέντε φύλλα στόφας για 
να καλύψει την περιφέρεια των 7,5 μέτρων του, στηλιτεύεται σε ψήφισμα του 
1828 της Δημογεροντίας Σκοπέλου70, σύμφωνα με το οποίο αποφασίζεται: «χρυ-
σάφι να μη φανεί στα φορέματα γυναικών ή σε ζώνες με θηλυκωτάρι. Πουρ-
νοτζίνια να μη φανούν σε φορέματα, συνδόνια, μαχραμάδες, βρακοζώνες ολοβρό-
χινες ή μεταξωτές. Να μη γίνονται φουστάνια μεταξωτά ή από στόφα και ατλά-
ζι, επίσης ποδογύρια περισσότερο από 3 ρούπια το φάρδος σε οποιοδήποτε φου-
στάνι»71.  
Όσον αφορά τον τρόπο κατασκευής του κεντημένου ποδόγυρου, και στην σκο-

πελίτικη φουστάνα, ο ποδόγυρος αποτελείται από πέντε συραμμένα φύλλα, που το 
καθένα κεντιέται χωριστά, ενώ τη συρραφή τους αναλάμβανε ειδική μοδίστρα. 

2. Φουστάνια με επίρραφο κομμάτι πολύτιμου υφάσματος: Σκύρος, Τρίκερι

Στη Σκύρο (φωτ. 2), το πτυχωτό φουστάνι, συναντάται με πανεκόρμι με βαθύ 
άνοιγμα στο στήθος και πλούσια πτυχωμένη φούστα που φτάνει ως τον αστράγα-
λο, καταλήγει σε ποΰδερο από επίρραφα εισαγμένα μεταξωτά υφάσματα ευρωπα-
ϊκής και ανατολικής προέλευσης72, το φάρδος του οποίου κυμαίνεται από 10-12 
εκ. Η διακόσμησή του, στη νυφική εκδοχή, γίνεται από εισαγμένη, μέσω του ε-
μπορίου, στόφα βαρύτιμη με μικρά μοτίβα, σε αντίθετο χρώμα από αυτό του υπό-
λοιπου φουστανιού. Το σημείο ένωσης με το υπόλοιπο τμήμα του φουστανιού 
καλύπτεται από χρυσολούρι, που στην ουσία ορίζει το σημείο που τελειώνει ο 

69. Μ. ΔΕΛΗΤΣΙΚΟΥ-ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ, Η παραδοσιακή γυναικεία φορεσιά της Σκοπέ-
λου, ό.π. 169. 

70. Μ. ΔΕΛΗΤΣΙΚΟΥ-ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ, ό.π. 95.
71. Σχετικά με τις απαγορευτικές διατάξεις για τη χρήση ενδυμάτων, βλ. Μ. ΒΡΕΛΛΗ-

ΖΑΧΟΥ, «Νόμοι και κανονιστικές διατάξεις για την πολυτέλεια και τις ενδυματολογικές 
δαπάνες στη Δυτική Ευρώπη κατά το Μεσαίωνα και τους Νεώτερους Χρόνους», Δωδώνη 20 
(1991) 227-263. 

72. Ι. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, «Τα πολύπτυχα φορέματα των Βορείων Σποράδων και του Τρι-
κερίου», Ημερολόγιο Λυκείου των Ελληνίδων, Αθήνα 2001, [χωρίς αρίθμηση σελίδων]. 
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ποδόγυρος73.  
Το σκυριανό φουστάνι παίρνει την ονομασία του από το υλικό κατασκευής του. 

Η πρώτη ύλη από την οποία είναι φτιαγμένο το φουστάνι, σηματοδοτεί την 
κοινωνική θέση και ηλικία της γυναίκας που το φορά. Έτσι, καπχάς, ονομάζεται 
το πτυχωτό νυφικό φουστάνι από βαρύ μεταξωτό ύφασμα, τον καμουχά. Σύμφωνα 
με τη Σούλα Μπόζη, ο καμουχάς έφερε ενυφασμένα σχέδια και στις δύο όψεις, με 
αντίστροφα χρώματα και επιπλέον διακόσμηση από χρυσή ή ασημένια κλωστή74. 
Αποτελεί χαρακτηριστικό κομμάτι της τοπικής νυφικής φορεσιάς, γνωστής ως τα 
αλλαμένα ή καλή ή χρυσή ή χρυσοφορεσά75. Η Αλίκη Λάμπρου διασώζει μια 
πληροφορία, σύμφωνα με την οποία η νύφη που δεν είχε καπχά, αλλά γιαλαμπί 
(δεύτερης ή τρίτης ποιότητας φουστάνι), δανειζόταν έναν, «γιατί δεν γινόταν οι 
άλλες νυφάδες να έχουν και η νύφη να μη φορεί»76.  
Ο καπχάς συναντάται σε διάφορες ποικιλίες στο τοπικό ενδυματολογικό ρε-

περτόριο ανάλογα με το υλικό κατασκευής και τη διακόσμηση, όπως καπχάς σε-
ραστέρι, από στόφα χρυσοϋφασμένη, γνωστή στα υφαντήρια της Προύσας ως σε-
ρασέρ77, κλαδάτος από κόκκινο στόφα με χρυσά κλαδιά κ.ά. Αμέσως μετά τον 
καπχά, ακολουθεί το βενέτ’κο, νυφικό αλλά και γιορτινό φουστάνι από στόφα 
βυσσινοκόκκινη με ανάγλυφα γυαλιστερά κλαδιά, το χιώτ’κο, από μεταξωτή χρυ-
σαφένια στόφα, πιθανόν χιακής υφαντουργίας και το γιαλαμπί, από καλό μεταξω-
τό ύφασμα, καλό φουστάνι νέας γυναίκας. Καθημερινή παραλλαγή αποτελεί το 
κουτνί, χασεδένιο γυαλωμένο φουστάνι με επίρραφο ποδόγυρο από σατέν ριγωτό 
ύφασμα78. 

73. Για τη φορεσιά της Σκύρου βλ. Α. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, Ελληνική λαϊκή τέχνη - Σκύρος,
Αθήνα 1925· Α. ΛΑΜΠΡΟΥ, Οι σκυριανές φορεσιές, Ναύπλιο 1994, 39. 

74. Σ. ΜΠΟΖΗ, Τα μεταξωτά της Προύσας, Αθήνα 1991, 85.
75. Α. ΛΑΜΠΡΟΥ, Οι σκυριανές φορεσιές, ό.π. 21.
76. Α. ΛΑΜΠΡΟΥ, ό.π.
77. Σ. ΜΠΟΖΗ, Τα μεταξωτά της Προύσας, ό.π. 87. Βαρύτιμο μεταξωτό δίχρωμο

ύφασμα, με ίδια σχέδια και στις δύο όψεις, αλλά με αντίστροφα χρώματα. Συνήθως φέρει και 
πρόσθετη διακόσμηση με χρυσοκλωστή ή ασημοκλωστή, κεντημένη με κουβαράκια πάνω στον 
αργαλειό (brochés). Αρχικός τόπος παραγωγής ήταν η Κίνα, από όπου προέρχεται η ονομασία 
Kincha, Kimcha. Για τους καμουχάδες της Προύσας και τη χρήση τους στην ένδυση και στην 
επένδυση του παλατιού και των αρχοντικών των αυλικών, βλ. Σ. ΜΠΟΖΗ, Τα μεταξωτά της 
Προύσας, ό.π. 85. Η Κύπρος επίσης ήταν σημαντικό κέντρο παραγωγής του καμουχά. Βλ. Ε. 
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ, Η αστική ενδυμασία της Κύπρου κατά τον 18ο και 19ο 
αιώνα, Λευκωσία 1996, 171.  

78. Το κουτνί (από την αραβική λέξη κουτνού) είναι είδος μεταξωτού υφάσματος που υφαί-
νεται με δύο είδη μεταξιού, ματ και γυαλιστερό, σε ισόμερες κάθετες ρίγες και σε διάφορους 
χρωματικούς συνδυασμούς. Είναι από τα παλαιότερα γυαλιστερά υφάσματα. Αργότερα, υφαίνε-
ται και με προσθήκη βαμβακιού, δηλαδή στημόνι βαμβάκι και υφάδι μετάξι. Ειδικά για τα με-
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Στο Μουσείο Ιστορίας της Ελληνικής Ενδυμασίας του Λυκείου των Ελληνίδων 
διασώζονται 70 κομμάτια πολυποίκιλτων εργαστηριακών υφασμάτων που κο-
σμούσαν τους σκυριανούς ποδόγυρους. Η μελέτη τους και η ταύτισή τους με υφά-
σματα σε αρχεία ευρωπαϊκών υφαντουργιών έδειξε ότι στην πλειοψηφία τους είναι 
ευρωπαϊκής παραγωγής (18ος-19ος αιώνας), προορισμένων για τις ανατολικές α-
γορές, χαρακτηρισμένων στα δειγματολόγια των δυτικών εργαστηρίων με την έν-
δειξη Articles pour le Levant79.  
Στο Τρίκερι, η πτυχωτή φ’στάνα με το ποδογύρ’ έχει αμάνικο πανωκόρμι και 

φραδιά φούστα με βαθιές πιέτες, τις ντούκες, από εισαγμένη σκουρόχρωμη κλα-
ρωτή στόφα ευρωπαϊκής προέλευσης και ποδόγυρο, φάρδους περίπου 20 εκ. από 
χρυσοϋφασμένη συνήθως στόφα ανοικτού χρώματος. Πάνω από τον ποδόγυρο συ-
νηθίζεται φαρδιά οριζόντια πιέτα, η πόστα. Η παρουσία ποδόγυρου στη φου-
στάνα, στην τρικεριώτικη κοινότητα σηματοδοτεί το πέρασμα της κοπέλας από 
την κοινωνική ηλικία της ελεύθερης στην κοινωνική ηλικία της αρραβωνιασμέ-
νης80. Παραλλαγή της γιορτινής φορεσιάς, στο ίδιο αχνάρι, είναι τα κωλοβόλια με 
μεταξωτή φουστάνα, χωρίς όμως ποδόγυρο. Μάλλινες φουστάνες σε χρώμα βυσ-
σινί, κόκκινο ή λαδί με ποδογύρι πράσινο με λουλουδάκια, φορούν οι ηλικιωμένες, 
ενώ από τσίτι ράβεται η καλοκαιρινή φουστάνα. Στο ενδυματολογικό ρεπερτόριο 
του Τρικεριού καταγράφεται στα νεότερα χρόνια στη χειμωνιάτικη παραλλαγή 
της τοπικής ενδυμασίας, ο συνδυασμός του πτυχωτού φουστανιού αναγεννησιακής 
επίδρασης με μάλλινο ή και βελούδινο ζακέτο ανατολικής προέλευσης, γνωστό ως 
αντερί.  

3. Λευκά πτυχωτά ακόσμητα φουστάνια: Χίος

Η Χίος είναι ένας «ενδυματολογικός παράδεισος», με σχήματα που αναπτύ-
χτηκαν με βάση ενδυματολογικά πρότυπα του ευρωπαϊκού 16ου και 17ου αιώνα. 
Κατάλοιπά τους, σήμερα, είναι τα λευκά πτυχωτά «φουστάνια» όπως φορέθηκαν 
μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Το γυναικείο ενδυματολογικό σύστημα 
της Χίου εκφράστηκε, με ενδιαφέρουσα πολυτυπία και παραλλαγές, ως αντικα-
θρέφτισμα των ιδιαίτερων ιστορικών, οικονομικών και κοινωνικών γεγονότων, που 
οι συγκυρίες προκάλεσαν, υπό την ισχυρή παρουσία δύο συγκρουόμενων κόσμων: 
της Δύσης και της Ανατολής81.  

ταξωτά υφάσματα βλ. Σ. ΜΠΟΖΗ, Τα μεταξωτά της Προύσας, ό.π.  
79. Ξ. ΠΟΛΙΤΟΥ, «Οι φορεσιές των Βορείων Σποράδων και του Τρικερίου», Ημερολόγιο

Λυκείου των Ελληνίδων, Αθήνα 2001, [χωρίς αρίθμηση σελίδων]. 
80. Α. ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ, «Η γυναικεία τρικεριώτικη φορεσιά», Ενδυματολογικά 1 (2000)

72. 
81. Ν. ΜΑΧΑ-ΜΠΙΖΟΥΜΗ, Τα πτυχωτά «φουστάνια» της Χίου (16ος αι. - αρχές 20ού),

ό.π. 7-8. 
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Κυρίαρχη θέση σ’ αυτό το τοπικό ενδυματολογικό σύστημα κατέχουν τα κοντά 
λευκά πτυχωτά «φουστάνια» των Μαστιχοχώρων82, η πριστίδα του Πυργιού (φωτ. 
3), και το φουστάνι με γάγιωμα της Καλαμωτής (φωτ. 4). Τα φουστάνια αυτά 
παραπέμπουν σε ενδυματολογικά πρότυπα του 16ου και του 17ου αιώνα, με σαφείς 
τις επιρροές από την ιταλική αναγέννηση. Η μορφολογία τους συνεισφέρει στην 
ανασύνθεση των λευκών πτυχωτών φουστανιών της ευρύτερης πολιτισμικής περι-
φέρειας του χώρου του Αιγαίου83.  
Ο αγροτικός τύπος της χιακής φορεσιάς φαίνεται να έχει ως πρότυπο την 

ενδυμασία των ευγενών. Στα χρόνια της Γενουοκρατίας (1346-1566) η Χώρα α-
ποκτά «ιταλική» όψη με την ανάπτυξη μιας ιδιότυπης μνημειώδους και μεγα-
λοπρεπούς αρχιτεκτονικής, ανάλογης με εκείνη της Γένοβας. Σε αυτό το περιβάλ-
λον, οι ενδυματολογικοί τρόποι της ιταλικής Αναγέννησης με τα πομπώδη χρυσο-
κεντημένα, βελούδινα, δαμασκηνά84 υφάσματα και τις έντονες πτυχώσεις, αντα-
νακλώνται στην ιδιαίτερα επιμελημένη αμφίεση των αρχοντισσών. «Οι κυρίες της 
αριστοκρατίας φορούν φορέματα από βελούδο, δαμάσκο ή πολυτελέστατο άσπρο 
μετάξι ανοικτού χρώματος. Μεγάλες βελουδένιες ταινίες στολίζουν ολόγυρα τα 
φορέματα, και τα μανίκια είναι πολύχρωμα… Στο λαιμό και κάτω από το στήθος 

82. Μαστιχοχώρια ή Μαστιχόχωρα ονομάζονται τα χωριά στη νότια πλευρά του νησιού
(νοτιόχωρα), όπου καλλιεργείται ο «σχίνος» (μαστιχόδεντρο), από τον οποίο παράγεται το «μα-
στίχι» ή «χία ριτίνη». Η μαστίχα αποτέλεσε εκείνο το προϊόν της Χίου, με το οποίο το νησί ταύ-
τισε την ιστορική του πορεία και την τοπική του ταυτότητα. Λειτούργησε ως συνδετικός κρίκος 
της οικονομίας των χωριών με τις εξωτερικές οικονομίες, καθώς μέχρι το 18ο αιώνα το μαστίχι 
ταξιδεύει κατ’ αρχήν προς την Χώρα της Χίου και την Πόλη, και από εκεί και πέρα προς την 
ανατολή και τη δύση, αρχικά προς τις Ινδίες και την Ιταλία, ενώ αργότερα και προς την Αγγλία 
ή την Ολλανδία. Βλ. B. GALANI-MOUTAFI, «A Regionally Distinctive Product and the Con-
struction of Place Identity: The Case of Chios», Anatolia: An International Journal of Tour-
ism and Hospitality Research 15:1 (2004) 19-38. Στις πηγές αναφέρεται διαφορετικός αριθ-
μός Μαστιχοχωρίων, που κυμαίνεται από 20 έως 32. Σήμερα τα Μαστιχόχωρα είναι 24, από τα 
οποία τα 21 είναι τα παραδοσιακά μεσαιωνικά καστροχώρια (Μεστά, Ολύμποι, Πυργί, Αρμόλια, 
Καλαμωτή, Πατρικά, Νένητα, Φλάτσια, Βουνό, Παγίδα, Κοινή, Έξω Διδύμα, Μέσα Διδύμα, 
Μυρμήγκι, Ληθί, Καλλιμασιά, Θολοποτάμι, Άγιος Γεώργιος Σηκούσης, Βέσσα, Ελάτα, Καταρ-
ράκτης). Για τα χωριά της νότιας Χίου βλ. ενδεικτικά Γ. ΚΟΛΛΙΑΡΟΣ, Μιαν βολάν τσ’ έναν 
τσαιρόν ήτον ... Λαογραφία της Χίου, Τα 21 Μαστιχοχώρια, Χίος 2003.  

83. Ν. ΜΑΧΑ-ΜΠΙΖΟΥΜΗ, «Το ενδυματολογικό σύστημα των Μαστιχοχωρίων και οι κώ-
δικές του», στο: Στ.-Β. Φωτοπούλου (επιμ.), Όψεις της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη 
Χίο, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2016, 59-81. 

84. Τα δαμασκηνά (damast) είναι πολύμιτα μεταξωτά δίχρωμα υφάσματα με δύο όψεις και
αντίστροφα χρώματα. Κατά την A. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ, Τα υφαντά της Μακεδονίας 
και της Θράκης, Αθήνα 1983, 40, απλούστερο είδος δαμασκηνών αποτελούν τα γνωστά 
θρακιώτικα «καμπωτά», υφαντά που έχουν επίσης δύο όψεις και αντίστροφα χρώματα. 



ΜΑΝOΛΗΣ Γ. ΒΑΡΒΟYΝΗΣ – ΝAΝΤΙΑ ΜΑΧA-ΜΠΙΖΟYΜΗ 48 

φορούν πολλές καδένες και κοσμήματα μαλαματένια ή από μαργαριτάρια και 
άλλα πολύτιμα πετράδια…»85.  
Η αναπαραγωγή του προτύπου αυτού από τον αγροτικό κόσμο των Μαστι-

χοχωρίων (Νοτιόχωρα) καθορίστηκε από την πρώτη ύλη, την οποία αποτελούσε 
το δίμιτο υφαντό βαμβακερό πανί, γνωστό ως χιώτικο. Το χιώτικο, ως ύφασμα, 
δεν συμπεριφέρεται όπως το μεταξωτό, καθώς πρόκειται για ιδιαίτερα βαρύ υφα-
ντό. Το βάρος του, σε συνδυασμό με την υπερβολική πτύχωση που έχουν τα φορέ-
ματα με επίδραση από την ιταλική Αναγέννηση, θα αποτελέσουν σημαντικό ε-
μπόδιο στην αναπαραγωγή των ποδήρων πολύπτυχων φορεμάτων της αριστοκρα-
τίας86. Η λύση θα δοθεί αρχικά με τη μείωση του μήκους του βαμβακερού 
φουστανιού, και κατόπιν με το κατακόρυφο άνοιγμα στο πανωκόρμι, που ξεκινά 
από τη βάση του λαιμού και καταλήγει λίγο πάνω από την κοιλιά. Οι δυο αυτές 
αλλαγές87 επιβλήθηκαν από την ανάγκη για ελευθερία στην κίνηση των γυναικών 
του αγροτικού κόσμου, οι οποίες ασχολούνται με βαριές αγροτικές εργασίες που 
επιβάλλουν τη συχνή αναδίπλωση.  
Οι αλλαγές, βεβαίως, δεν έγιναν από τη μια μέρα στην άλλη. Η λύση αυτή 

επέβαλε τη δημιουργία κοντού φουστανιού με κάθετο άνοιγμα στο πανωκόρμι του, 
και με την πτύχωσή του να διευθετείται είτε στο πίσω μέρος της πλάτης (όπως 
στην πριστίδα του Πυργιού με στενές πιέτες, ενδυματολογικός τύπος Α), είτε από 
το στήθος και κάτω, με κάθετες φαρδιές ισοπαχείς πιέτες (όπως στο φουστάνι με 
το γάγιωμα της Καλαμωτής, τύπος Β). Αυτοί οι δύο τύποι «φουστανιού» παρου-
σιάζονται πλήρως διαμορφωμένοι από τον 17ο αιώνα, με μικροαλλαγές ως προς το 
μήκος και τον τρόπο σύνθεσης των υπόλοιπων κομματιών της φορεσιάς στο πέρα-
σμα των αιώνων. Στην ουσία, η κατασκευή του κοντού χιακού φουστανιού διαμορ-
φώθηκε στηριζόμενο στο αντιθετικό ζεύγος περιορισμός - ελευθερία κίνησης, με 
βάση το οποίο, κατά τη μελετήτρια του υφάσματος Regina Lösel, οι γυναίκες της 

                                                  
85. Το 1551 επισκέπτεται το νησί ο Nicolas de Nicolay, ως μέλος της συνοδείας του γάλ-

λου πρεσβευτή στην Πόλη d’Aramon, ακολουθώντας το συνηθισμένο δρομολόγιο των καραβιών 
της γραμμής Τσιρίγο – Χίος – Μυτιλήνη – Πόλη. Στο χρονικό του, Les navigations, pérègrina-
tions et voyages faits en la Turkie par Nicolas de Nicolay Daulphinoys seigneur d’ Arfeville..., 
Λυών 1568, δίνει λεπτομερή περιγραφή των ενδυματολογικών συνόλων που φορούν οι κυρίες 
και τα ανύπαντρα κορίτσια της αριστοκρατίας.  

86. Η Μ. ΒΡΕΛΛΗ-ΖΑΧΟΥ, «Η διαχρονική ανακύκληση τω πτυχώσεων», ό.π. 62, παρα-
τηρεί ότι οι άφθονες και πληθωρικές πτυχώσεις συνδέονται με ενδύματα μη πρακτικά, που ευ-
νοούν τη ραστώνη και τη σπατάλη χρόνου και δυσχεραίνουν τη σωματική δραστηριότητα. Για 
το ίδιο θέμα, βλ. επίσης T. VEBLEN, Η θεωρία της αργόσχολης τάξης. Η οικονομική μελέτη 
των θεσμών μετάφραση: Γ. Νταλιάνης, Αθήνα 1982.  

87. Ν. ΜΑΧΑ-ΜΠΙΖΟΥΜΗ, Τα πτυχωτά «φουστάνια» της Χίου (16ος αι. - αρχές 20ού), 
ό.π. 69-71. 
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υψηλής τάξης διακρίνονται κοινωνικά από τις γυναίκες του αγροτικού κόσμου σε 
ένα πολιτισμικό πλαίσιο88. 
Η συγκέντρωση της πτύχωσης στην πλάτη καταγράφεται και στα περιη-

γητικά κείμενα από το πρώτο μισό του 17ου αιώνα, μαζί με τον τρόπο ένδυσης του 
συγκεκριμένου τύπου φορέματος: «…Γενικά τα φορέματα στη Χίο σχηματίζουν 
πίσω ένα μεγάλο πτύχωμα, που χρησιμεύει για μαξιλάρι όταν οι γυναίκες κάθο-
νται. Είναι όμως πολύ ακαλαίσθητο φόρεμα. Δεν έχει διόλου μανίκια και είναι 
ανοικτό μπροστά, ως τη μέση…. Όταν οι Χιώτισσες θέλουν να ντυθούν περνούν 
πρώτα τα χέρια και όταν θέλουν να γδυθούν, βγάζουν το φόρεμα ανάποδα από το 
κεφάλι…»89. Σε χαλκογραφία του C. Aubriet των αρχών του 18ου αιώνα, με επι-
γραφή «Sciotes», παρουσιάζεται η μπροστινή και η οπίσθια όψη μιας χιώτισσας. 
Η συγκεκριμένη χαλκογραφία, που περιέχεται στο έργο του Pitton de Tournefort, 
είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί αποτυπώνει με ευκρίνεια ενδυματολογικές πλη-
ροφορίες που συμβάλλουν στην ανασύνθεση της χιακής ενδυμασίας αγροτικού τύ-
που αυτής της περιόδου, αν και δεν συνοδεύεται από σχολιασμό του Tournefort. 
«Διαβάζοντας» τη σχεδιαστική αποτύπωση της ενδυμασίας παρατηρούμε ότι το 
φόρεμα παραμένει πτυχωτό με ψηλή μέση, με την πτύχωση δε, να συγκεντρώνε-
ται στο πίσω μέρος. Το μήκος του φτάνει ως το γόνατο καλύπτοντάς το, αφή-
νοντας σε κοινή θέα τις καλτσοδέτες. Το ντεκολτέ του φουστανιού καλύπτεται με 
διαφανές ρούχο, στo οποίο διαγράφονται τα στήθη, στηριγμένο στους ώμους. Λε-
πτομερής και διαφωτιστική είναι και η περιγραφή της γυναικείας ενδυμασίας από 
τον Julien Galland (1747)90, σύμφωνα με την οποία, το φόρεμα αποτελείται από 
φούστα που ενώνεται με πανωκόρμι φτιαγμένο από το ίδιο ύφασμα, σχηματίζο-
ντας ενιαίο σύνολο. Το πανωκόρμι (μπούστος) είναι στενό και σφιχτό τόσο «που 
χωρίς να έχει μπανέλες πληγώνει τις γυναίκες στους ώμους και τις κάνει να 
φαίνονται καμπουριασμένες». Ο μπούστος είναι ανοιχτός μπροστά αφήνοντας σε 
κοινή θέα το στήθος, το οποίο καλύπτεται μ’ ένα κομμάτι λευκής μουσελίνας ή 
πανιού, στερεωμένα στο πανωκόρμι. Το κάτω τμήμα του φουστανιού φτάνει λίγο 
πιο κάτω από τα γόνατα.  
Κατά την οθωμανική περίοδο (1566-1912), η ελευθερία και τα προνόμια που 

παρέχονται στη Χίο και ιδιαίτερα στους αγροτικούς πληθυσμούς των Μαστιχο-
χώρων, εξαιτίας του μαστιχιού, επέτρεψαν και διευκόλυναν τη χρήση του ενδυμα-
τολογικού μοντέλου που είχε ήδη διαμορφωθεί υπό την ισχυρή επίδραση του γε-

88. R. LÖSEL, «Von der Kunst des Kleiderraffens oder Lassen sich Falten zähmen?»,
στο: A.-Br. Schlitter – K. Tietze (Hrg.), Mode und Bewegung. Beiträge zur Theorie und Ge-
schichte der Kleidung, Textile Studies 5, Emsdetten, Βερολίνο 2013, 49-56. 

89. Κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα, 1, Αθήνα 2001, 524.
90. J. GALLAND, Recueil des rites et cérémonies du Pelerinage de la Mecque,..., aux

Sciences et aux Moeurs des Turcs, Άμστερνταμ 1754, 161-164.  
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νοβέζικου τρόπου (στιλ) ένδυσης, χωρίς να επιβληθεί συμμόρφωση με τα οθωμα-
νικά ενδυματολογικά πρότυπα. Δεν παρατηρείται, δηλαδή, στη Χίο εξέλιξη του 
τοπικού ενδυματολογικού μοντέλου με την εισαγωγή και τη χρήση ενδυμάτων που 
συνδέονταν με τα οθωμανικά πρότυπα, όπως συνέβη, για παράδειγμα, στο ενδυ-
ματολογικό σύστημα των Κυκλάδων με τη χρήση του ντουλαμά.  
Κατά συνέπεια, τα πτυχωτά «φουστάνια» του αγροτικού κόσμου της Χίου δια-

μορφώθηκαν με βάση α) την επιλογή από τον κόσμο της υπαίθρου του πτυχωτού 
φουστανιού των ευγενών με επίδραση από την ιταλική Αναγέννηση, β) τον μετα-
σχηματισμό του σε ένα νέο σχήμα με τη χρήση βαμβακερού υφάσματος, γ) την 
ενσωμάτωσή του στο υπάρχον ενδυματολογικό σύστημα, και τέλος δ) τον χαρα-
κτηρισμό του, ως η ενδυματολογική ταυτότητα της χιακής φορεσιάς91.  

Β. Σύνολα με καβάδι 

Ο δεύτερος ενδυματολογικός τύπος που κυριαρχεί στα νησιά του Αιγαίου είναι 
αυτός με το καβάδι92, που συνδέεται άμεσα με τα αστικά ανατολίτικα σύνολα σε 
κοντή ή μακριά παραλλαγή. Το καβάδι, εξωτερικό ένδυμα κατακόρυφο ανοιχτό 
μπροστά, με στενό πανωκόρμι, κατασκευάζεται από μεταξωτά ή βαμβακερά υφά-
σματα κυρίως εισαγωγής και λιγότερο ντόπιας εργαστηριακής παραγωγής. Το 
καβάδι, διατηρεί την ονομασία υφάσματος από την πόλη Κάβαδα της Καραμα-
νίας, ενώ ως ένδυμα συναντάται στην αμφίεση των Βυζαντινών. Αποτελεί ένδυμα 
του αστικού κόσμου με εμπορικο-βιοτεχνικές δραστηριότητες93, σηματοδοτώντας 
την ένδυση των προνομιούχων στρωμάτων94. Ωστόσο, από τα μέσα του 19ου αιώνα 
συναντάται με παραλλαγές ως προς τον τρόπο κοπής και ως προς την επιλογή 
των υφασμάτων, και στην ύπαιθρο, ως ένδυμα και του αγροτικού κόσμου. 
Τον ενδυματολογικό τύπο με καβάδι συμπληρώνουν ένα ιδιαιτέρως λεπτό 

πουκάμισο με τραχηλιά, μια βράκα (βρακί, σαλβάρι) ως τον αστράγαλο, ένα ζώ-
σμα ή μια ζώνη με πόρπη, για να συγκρατείται το καβάδι στη μέση, συχνά δε και 
ένας βαρύτιμος επενδύτης (τζουμπές). Ενδεικτικά παραδείγματα αυτού του τύπου 
συναντάμε σε φορεσιές που επέζησαν ως τις μέρες μας, όπως είναι του Κα-
στελλόριζου και της Καρπάθου στα Δωδεκάνησα, της Καρπασίας στην Κύπρο, 

                                                  
91. J. B. EICHER – T. V. EREKOSIMA, Distinguishing Non-Western Dress from Wes-

tern Dress, ό.π. 83-84. 
92. Α. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, H ελληνική λαϊκή φορεσιά. Oι φορεσιές με το καβάδι, 2, Aθήνα 

1983. 
93. Μ. ΒΡΕΛΛΗ-ΖΑΧΟΥ, «Η ελληνική ενδυμασία από την Άλωση ως τον 20ό αιώνα», 

στο: Ε. Αυδίκος (εκδ.), Ελληνική λαϊκή παράδοση: από το παρελθόν στο μέλλον, Αθήνα 2014, 
90.  

94. Κ. ΜΠΑΔΑ-ΤΣΟΜΩΚΟΥ, H αθηναϊκή γυναικεία φορεσιά κατά την περίοδο 1687-
1834. Eνδυματολογική μελέτη, διδακτορική διατριβή, Ιωάννινα 1983, 25. 
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αλλά και της Σάμου με βάση την απεικόνισή της από τον Tournefort. 

1. Το παράδειγμα της γυναικείας ενδυμασίας της Σάμου

Η Σάμος, ένα από τα μεγαλύτερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, βρίσκεται 
πολύ κοντά στη Μικρά Ασία, με την οποία ανέπτυξε και διατήρησε έως και την 
ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα95 σημαντικές συγκοινωνιακές και εμπορικές σχέ-
σεις, που τροφοδότησαν, διαμόρφωσαν και καθόρισαν ως ένα βαθμό τον παραδοσι-
ακό της πολιτισμό96. Στο πέρασμα των αιώνων, και μέσα από ένα πλέγμα ιστο-
ρικών και οικονομικών συγκυριών, στο νησί αναπτύσσονται παράλληλα εμπορικές 
επαφές και συναλλαγές και με ευρωπαϊκές αγορές97. Σε αυτό το πλαίσιο διαμορ-
φώθηκε η αυτονομία της σαμιακής οικονομίας, που επηρέασε τις συλλογικές συ-
μπεριφορές με τη δημιουργία μιας κοινωνικής διαστρωμάτωσης με σαφή ευρωπα-
ϊκό προσανατολισμό, αλλά και με παράλληλες αναφορές στις ανατολικές συγγέ-
νειες98.  
Στη Σάμο, η γυναικεία σαμιακή φορεσιά από τον 17o αιώνα έως και τις αρχές 

του 19ου αιώνα εντάσσεται τυπολογικά στα αστικά νησιωτικά σύνολα με σαφή 
επίδραση από τα αντίστοιχα αστικά οθωμανικά της ίδιας περιόδου. Πρόκειται για 
τον τύπο της ενδυμασίας με καβάδι, φόρεμα μακρυμάνικο με χαμηλό άνοιγμα για 
να φαίνεται η τραχηλιά του εσωτερικού πουκάμισου. Συχνά δε, το σύνολο συμ-
πληρώνεται με το σαλβάρι (είδος βράκας), και με τον τζουμπέ, τον εξωτερικό κο-
ντομάνικο ποδήρη επενδύτη, με σκουρόχρωμη γούνα. Σύμφωνα με στοιχεία που 
εντοπίζουμε στις μαρτυρίες των περιηγητών που επισκέφθηκαν το νησί, στις σχε-

95. Μ.Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ, «Η ένωση της Σάμου με την Ελλάδα: κατάληξη και αφετηρία ε-
ξελίξεων για τον παραδοσιακό πολιτισμό του νησιού», Λαογραφικά δοκίμια, Αθήνα 2000, 24-
30. 

96. Μ.Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ, «Ο παραδοσιακός πολιτισμός της Σάμου κατά τον 20ό αιώνα»,
Όψεις και μορφές του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού, Αθήνα 2001, 18-32· Ο ΙΔΙΟΣ, 
Λαογραφικά και Εθνογραφικά της Χώρας Σάμου, Αθήνα 2010· Ο ΙΔΙΟΣ, Σύλλεκτα σαμια-
κού λαϊκού πολιτισμού και εκκλησιαστικής παράδοσης, 1, Σαμιακά παραδοσιακά και νεωτερι-
κά λαογραφικά, Θεσσαλονίκη 2016. 

97. Η αποτύπωση αυτών των επαφών είναι εμφανής στα ξενόφερτα κεραμικά. Βλ. Κ.
ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ, «Τα ξενόφερτα κεραμικά της Σάμου (δεύτερο μισό του 19ου - αρχές 
20ού)», στο: Η Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα. Πρακτικά Συνεδρίου (Σάμος  
28 - 30 Απριλίου 1995), 2, Αθήνα 1998, 423-429. Για το ίδιο θέμα βλ. και Μ.Γ. ΒΑΡΒΟΥ-
ΝΗΣ – Ν. ΜΑΧΑ-ΜΠΙΖΟΥΜΗ, Η αγγειοπλαστική τέχνη και παράδοση στη Σάμο. Η 
μαρτυρία της συλλογής του Μιχάλη Στ. Σταυρινού, Αθήνα 2012. 

98. Ν. ΜΑΧΑ-ΜΠΙΖΟΥΜΗ, «Η γυναικεία σαμιακή φορεσιά», ό.π. 609. Βλ. και M.G.
VARVOUNIS, «Religious attitude, traditional costume and dance in Samos», Γρηγόριος ο 
Παλαμάς 81 (1998) 689-704. 
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διαστικές απεικονίσεις των εντυπώσεών τους για τη γυναικεία αμφίεση (φωτ. 5), 
στην κοσμική ζωγραφική, καθώς και στον πέμπτο τόμο του πολύτομου και πολύ-
τιμου έργου του Σάμιου λόγιου Επαμεινώνδα Σταματιάδη99, το οποίο αναφέρεται 
στην ιστορία και στον πολιτισμό της Σάμου, η γυναικεία σαμιακή αμφίεση φαίνε-
ται να παρακολουθεί τον συρμό της εποχής, όπως είχε διαμορφωθεί στα αστικά 
κέντρα της οθωμανικής επικράτειας με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη100.  
Η όλη εικόνα του ενδυματολογικού συνόλου παραπέμπει σε ένα χαρακτηρι-

στικό δείγμα της γυναικείας αστικής φορεσιάς του 18ου αιώνα. Τη φορά Κύπρια 
αρχόντισσα, ζωγραφισμένη σε ξύλινη κάσα στητού ρολογιού στο αρχοντικό του 
δραγουμάνου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, στη Λευκωσία. Τα κομμάτια που συν-
θέτουν τα δύο σύνολα είναι τα ίδια: πουκάμισο με μπιμπίλα στα άκρα, αντερί, ζώ-
νη και τζουμπές γαρνιρισμένος με γούνα (ερμίνα). Άλλωστε, το ενδυματολογικό 
σύνολο πουκάμισου με αντερί ή καβάδι, που συνδυάζεται με ποδήρη χειριδωτό 
επενδύτη, τον τζουμπέ, αποτελούσε το χαρακτηριστικό σύνολο του alla Turca 
συρμού της εποχής101. 
Η επαφή του σαμιακού πληθυσμού, μέσω του εμπορίου, με τα αγαθά και τα 

ενδυματολογικά πρότυπα των ευρωπαϊκών αγορών, θα οδηγήσουν σταδιακά από 
τα μέσα του 19ου αιώνα στην καθολική επικράτηση στα τέλη του ιδίου αιώνα, του 
νέου ενδυματολογικού τρόπου έκφρασης, τον οποίο πολύ γρήγορα οικειοποιήθηκε 
και ο αγροτικός κόσμος του νησιού. Το νεότερο σαμιακό ενδυματολογικό μοντέ-
λο102 αναπτύσσεται με βάση την παραλλαγή ενός δυτικότροπου φουστανιού, ως 
αντανάκλαση κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών103.  
Η εμφάνιση και η επικράτηση στο τοπικό ενδυματολογικό σύστημα ενός φου-

                                                  
99. Για τον Επαμεινώνδα Σταματιάδη και το ιδιαίτερα σημαντικό λαογραφικό του έργο, βλ. 

Μ.Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ, «Ο Επαμεινώνδας Σταματιάδης ως λαογράφος και εκδότης δημοτικών 
τραγουδιών», Λαογραφικά δοκίμια, Αθήνα 2000, 458-470. Για τα ενδυματολογικά στοιχεία 
που αντλούμε από τα έργα του βλ. Ν. ΜΑΧΑ-ΜΠΙΖΟΥΜΗ, «Η γυναικεία σαμιακή φορεσιά», 
ό.π. 625-626. 

100. Ν. ΜΑΧΑ-ΜΠΙΖΟΥΜΗ, «Η γυναικεία σαμιακή ενδυμασία (β΄ μισό 19ου - αρχές 20ού 

αιώνα)», ό.π. 67. 
101. Ν. ΜΑΧΑ-ΜΠΙΖΟΥΜΗ, «Η γυναικεία σαμιακή φορεσιά», ό.π. 624. 
102. Μ.Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ, «Παραδοσιακή ενδυμασία και σύγχρονο εκκλησιαστικό και κο-

σμικό δημόσιο τελετουργικό στη Σάμο. Σχόλια σε μια συμβολική χρήση της ενδυματολογικής 
λαϊκής παράδοσης», Σύλλεκτα σαμιακού λαϊκού πολιτισμού και εκκλησιαστικής παράδοσης, 1, 
Σαμιακά παραδοσιακά και νεωτερικά λαογραφικά, Θεσσαλονίκη 2016, 637-650.  

103. Πρβλ. την άποψη της Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ, Λαογραφικά μελετήματα, 
Αθήνα 1975, 142, όπου αναφέρει χαρακτηριστικά σχετικά με το θέμα αυτό: «Η φορεσιά ενός 
τόπου δεν φανερώνει μόνο την καλαισθησία των κατοίκων του παρά έχει οργανική σύνδεση με 
όλες τις εκδηλώσεις του τοπικού πολιτισμού, και μόνο σε συνάρτηση με την καθεμιά απ’ αυτές 
και με το σύνολό τους μπορεί σωστά να ερμηνευτεί».  
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στανιού πάνω στα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα υποθέτουμε ότι έγινε ομαλά, καθώς 
προϋπήρχε το μοντέλο ενός άλλου κοντόμεσου φορέματος, του καβαδιού, με βάση 
τα όσα παραπάνω αναφέραμε, του οποίου το στενό πανωκόρμι αντιγράφηκε ως 
προς το σχήμα και την κοπή από το νεότερο σαμιακό φουστάνι. Σε αυτό το πανω-
κόρμι προσαρμόστηκε η μακριά φούστα, με πτυχώσεις που ξεκινούσαν από τη 
μέση, καταλήγοντας συχνά στο πίσω μέρος σε μια μικρή ουρά ή φέροντας στον 
ποδόγυρο δύο-τρεις σειρές βολάν κατά τα πρότυπα του δυτικού συρμού της επο-
χής. Από αυτό το πάντρεμα ενδυματολογικών στοιχείων δημιουργήθηκε το νεότε-
ρο ποδήρες σαμιακό μανικωτό ή και αμάνικο φουστάνι του όψιμου 19ου αιώνα 
(φωτ. 6), του οποίου τα τεχνικά χαρακτηριστικά παραπέμπουν στον ενδυματολο-
γικό τύπο του φουστανιού «Αμαλία»104. 

2. Το παράδειγμα της καστελλοριζιακής ενδυμασίας

Ο τύπος της γυναικείας ενδυμασίας στο Καστελλόριζο (φωτ. 7), που επέζησε 
ως τις μέρες μας, φαίνεται να διαμορφώνεται με βάση τον τύπο ενδυμασίας με 
καβάδι. Στην τοπική φορεσιά αποτυπώνονται μέσω της χρήσης ενδυμάτων η άμε-
ση επαφή με την απέναντι μικρασιατική ακτή, αλλά και η ανάπτυξη του εμπο-
ρίου, μέσω του οποίου καταφτάνουν στο νησί, ανάμεσα σε άλλα, και μαντίλια που 
εισάγονταν από την Αλεξάνδρεια. Στο απρισιμένιο μαντίλι, ολοκέντητο τετρά-
γωνο μεταξωτό μαντίλι με ανθικά μοτίβα και παραδείσια πουλιά, η Καστελλο-
ριζιά κεντά με χρυσοκλωστή ένα πουλί ή τριαντάφυλλο, πάνω στα υπάρχοντα με-
ταξωτά μοτίβα, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο στο συγκεκριμένο ένδυμα τοπικά χα-
ρακτηριστικά105.  
Η φορεσιά αποτελείται από τέσσερα βασικά κομμάτια, από το βρακί με τις 

στολισμένες κάρτσες του, το καβάδι, τη γούνα (μανικωτός επενδύτης, μακρύς ως 
κάτω από τα γόνατα, από βελούδο ή τσόχα, στολισμένος με λωρίδες γούνας 
άσπρης ή καφετιάς), και το απρισιμένιο μαντίλι, των οποίων η παρουσία ή η 
απουσία σηματοδοτεί το πέρασμα από τη μία κοινωνική ηλικία στην άλλη, αλλά 
και την περίσταση χρήσης. Στη νυφική ενδυμασία, η κάρτσα του βρακιού και το 
καβάδι είναι φτιαγμένα από χρυσοΰφαντη στόφα, το μαντίλι είναι μεταξωτό και 
ολοκέντητο, η γούνα ολοκέντητη με «χρυσάφια» και στολισμένη στο γύρο των μα-

104. N. MACHA-BIZOUMI, «Amalia Dress: The Invention of a New Costume Tradition 
in the Service of Greek National Identity», Catwalk: The Journal of Fashion, Beauty and 
Style, 1:1 (2012) 65-90· Η ΙΔΙΑ, «The ‘Amalia’ Costume: The Visual Symbol of the Transi-
tion from the Oriental Past to Western Modernity (19th century)», στο: I. Papantoniou (ed.), 
Patterns of Magnificence. Tradition and Reinvention in Greek Women’s Costume, Hellenic 
Centre, Λονδίνο 2014, 48-55. 

105. Ε. ΤΣΕΝΟΓΛΟΥ, «Tα καστελλοριζιακά γυναικεία ενδύματα», Eθνογραφικά, 4-5 
(1983-1985) 57.  
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νικιών και στις παρυφές του κατακόρυφου ανοίγματος με μήλα, λωρίδες δηλαδή 
άσπρης φουντωτής γούνας106 Στην πένθιμη φορεσιά, ενώ το σχήμα παραμένει πά-
λι το ίδιο, αλλάζει ο συνδυασμός των ενδυμάτων, καθώς στη θέση του απρισιμένι-
ου μπαίνει το πολίτικο μαντίλι και τα υπόλοιπα ενδύματα χωρίς χρυσή διακόσμη-
ση, και σε σκούρα απόχρωση107.  
Στη μελέτη της για την καστελλοριζιακή φορεσιά η Ελένη Τσενόγλου, ανα-

λύει την ποικιλία των ενδυματολογικών εκφράσεων που αναπτύσσονται στον ίδιο 
τόπο, δίνοντάς μας μια σαφή εικόνα για την ύπαρξη διαφοροποιημένων ενδυμα-
τολογικών συμπεριφορών. Η χρήση καλύτερης ποιότητας υφασμάτων από τις αρ-
χόντισσες του νησιού, με την πλουσιότερη διακόσμηση στη γούνα και στο καβάδι, 
με την παρουσία ακριβότερων κοσμημάτων, και με τη μεγαλύτερη ποσότητα στην 
κατοχή τους εισαγόμενων μαντιλιών108, ερμηνεύεται ως έκφραση των τοπικών 
κοινωνικών διαφοροποιήσεων, και ως μέσο της σηματοδότησής τους με βάση την 
κοινωνιολογική προσέγγιση στη μελέτη των αντικειμένων του υλικού πολιτισμού 
από τους Roland Barthes και Jean Baudrillard109. 
Τέλος, επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη τοπική παραλλαγή ενδυμασίας με 

καβάδι παρέμεινε σε χρήση από τις μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες μέχρι και τη 
δεκαετία του 1980, ως έκφραση της ενδυματολογικής ταυτότητας του νησιού στον 
«έξω κόσμο».  

Γ. Σύνολα με συνύπαρξη των ενδυματολογικών εκφράσεων του δυτικού και 
ανατολικού κόσμου στον ίδιο ενδυματολογικό τύπο. Το παράδειγμα της 
Σίφνου (φωτ. 8) 

Στα τέλη του 18ου αιώνα, καταγράφεται η παρουσία νησιωτικών συνόλων στα 
οποία εντοπίζεται αφενός στενή σχέση με τα αντίστοιχα αστικά της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, με παράλληλη ωστόσο αναφορά και στη Δυτική Ευρώπη, όπως 
τουλάχιστον φαίνεται από τη χρήση επιμέρους εξαρτημάτων. Ενδεικτικό παράδει-
γμα αποτελεί η φορεσιά της Σίφνου με την καναλωτή φούστα110, που στο πέρα-
σμα των χρόνων έχασε το κορμί της, και με το πανωφόρι (ντουλαμά) στην πολυ-

                                                  
106. Ε. ΤΣΕΝΟΓΛΟΥ, ό.π. 63. 
107. Ε. ΤΣΕΝΟΓΛΟΥ, ό.π. 67. 
108. Ε. ΤΣΕΝΟΓΛΟΥ, «Tα καστελλοριζιακά γυναικεία ενδύματα», ό.π. 63. 
109. Ειδικότερα βλ. R. BARTHES, The Fashion System, ό.π., και J. BAUDRILLARD, 

Le système des objets, Παρίσι 1982. 
110. Για τη γυναικεία φορεσιά της Σίφνου βλ. H. HAUTTECOEUR, L’île de Siphnos, Ex-

trait de Bulletin de la Société royale belge de Géographie, Βρυξέλλες 1898· Μ. ΦΙΛΙΠΠΑ-
ΚΗΣ, «Η γυναικεία σιφναϊκή φορεσιά», Σιφναϊκή Φωνή, Ιαν. 1966 κ.ε.· Ι. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, 
«Σκέψεις πάνω στη φορεσιά της Σίφνου», στο: Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Σιφναϊκού Συμποσίου 
(Σίφνος 25-28 Ιουνίου 1998), 3: Αρχιτεκτονική – Λαογραφία, Αθήνα 2001, 327-340. 
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τελέστατη εκδοχή του, το οποίο αποτελεί αστικό ένδυμα του οθωμανικού κό-
σμου111. Στην ίδια οικογένεια μπορούμε να κατατάξουμε και τις νεότερες φορεσιές 
των Κυκλάδων (Ίος, Αμοργός, Άνδρος), αλλά και της Σύμης (Δωδεκάνησα).  

Δ. Παράλληλη παρουσία ενδυματολογικών σχημάτων Ανατολής και Δύσης 
στον ίδιο τόπο. Το παράδειγμα της Ολύμπου στην Κάρπαθο 

Στην Όλυμπο, το καβάι, αποτελεί ένα από τα λιγοστά παραδείγματα τοπικής 
ενδυμασίας που έχει έως και σήμερα λειτουργική χρήση. Αποτελείται από τα 
βασικά κομμάτια που συνθέτουν το σύνολο μιας φορεσιάς με καβάδι, όπως είναι η 
ποκαμίσα, η βράκα, το καβάι, η ποδιά, η ζώνη και το μαντίλι. Το ίδιο το καβάι, 
από όπου παίρνει την ονομασία της η φορεσιά, είναι ένα ένδυμα συμβολικά φορτι-
σμένο, που συνδέεται άμεσα με τον πρωταγωνιστικό ρόλο των γυναικών στην το-
πική παραδοσιακή αγροτοκτηνοτροφική οικονομία, αλλά και με «την συλλογική 
επιβίωση και αναπαραγωγή της κοινότητας», όπως εύστοχα επισημαίνει η Βασι-
λική Χρυσανθοπούλου σε σχετική μελέτη της112. Λειτουργεί, όπως και ο σουφάς, 
ως ένα «σύμβολο-κλειδί» (key symbol), της τοπικής ταυτότητας113. 
Αρχικά κατασκευάζεται από τοπικό αργαλίσιο υφαντό, της γούφας, με ενυ-

φασμένα και επίρραφα κεντήματα, ενώ, στην εξέλιξή του, από αγοραστό ύφασμα, 
ραμμένο στη ραπτομηχανή, με επίρραφα μόνο κεντήματα. Στην παλαιότερη καλή 
εκδοχή του, γνωστό ως μπέλλινο, είναι κατασκευασμένο από εισαγόμενα μετα-
ξωτά και βαμβακερά υφάσματα από τη Μέση Ανατολή ή την Ασία, ένδυμα των 
ιεραρχικά ανώτερων σε τάξη «κανακαριών»114.  
Η εμφάνιση και η παράλληλη χρήση του δυτικότροπου σακκοφούστανου στην 

Όλυμπο (φωτ. 9) από τις αρχές του 20ού αιώνα115, ως χωρική έκφραση της ευρω-

111. Ν. ΜΑΧΑ-ΜΠΙΖΟΥΜΗ, Τα πτυχωτά «φουστάνια» της Χίου (16ος αι. - αρχές 20ού), 
ό.π. 60. 

112. Β. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, «Ενδύοντας τις εικόνες: Συμβολικές και κοινωνικές δια-
στάσεις στα γυναικεία τάματα («σκέπες») της Βόρειας Καρπάθου», στο: Μ.Α. Αλεξιάδης (εκδ.), 
Κάρπαθος και Λαογραφία. Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας (Κάρπαθος, 8-
12 Μαΐου 2013), Αθήνα 2016, 1038. Πρβλ. και Β. ΣΚΙΑΔΑ, «Από το καβάι στο Chanel: Ο 
ενδυματολογικός κώδικας της Καρπάθου και η δυναμική της πολιτισμικής αλλαγής», στο: Μ.Α. 
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (εκδ.), Κάρπαθος και Λαογραφία, ό.π. 896-897. 

113. R. HIRSCHON, «Πέρα από την ύλη: ο συμβολικός κόσμος στον ελληνικό οικιακό χώ-
ρο», στο: Ε. Αλεξάκης – Μ. Βραχιονίδου – Α. Οικονόμου (επιμ.), Ανθρωπολογία και Συμβολι-
σμός στην Ελλάδα, Αθήνα 2008, 175-203. Ειδικότερα για τον όρο Key Symbols βλ. S.B. 
ORTNER, «On Key Symbols», American Anthropologist 75:5 (1973) 1338-1346.  

114. Β. ΣΚΙΑΔΑ, ό.π. 895. 
115. Ν. ΜΑΚΡΗΣ, Λαογραφικά Ολύμπου Καρπάθου. Θέματα Υλικού και Κοινωνικού Βίου, 

Κέντρο Καρπαθιακών Μελετών, Σειρά Αυτοτελών Εκδόσεων αριθ. 7, Ρόδος 2013, 152-154. 
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παϊκής μόδας, θα ταυτιστεί με το επίσημο ένδυμα των ανύπανδρων κοριτσιών και 
με το νυφικό ένδυμα. Παρακολουθώντας την κοινωνική του ζωή116, φαίνεται ότι, 
ενώ αρχικά είναι κατασκευασμένο από μονόχρωμα μεταξωτά, στη δυναμική 
εξέλιξή του, θα ενσωματώσει πολύχρωμα γυαλιστερά υφάσματα φερμένα από την 
Αμερική117. Η ενσωμάτωση των νεότερων υφασμάτων στην κατασκευή του σακ-
κοφούστανου λειτουργεί ως αντικαθρέφτισμα της επιρροής που άσκησε το μετα-
ναστευτικό ρεύμα στον τοπικό υλικό πολιτισμό, στη λαϊκή αισθητική αντίληψη 
και φυσικά στις τεχνικές παραγωγής του τοπικού ενδύματος. Η οικειοποίηση των 
εξ’ Αμερικής υφασμάτων, που οδήγησε στην ευρεία χρήση τους, και η ενσωμάτω-
ση αυτής της επιλογής στο τοπικό ενδυματολογικό σύστημα μέσω της κοινωνικής 
έξης (habitus) κατά τη θεωρητική σκέψη του Pierre Bourdieu118, μετατρέπει την 
υλική επιφάνεια του σακκοφούστανου, σε πεδίο διαμόρφωσης καταναλωτικών και 
κοινωνικών πρακτικών.  

Επιλογικά 

Η διερεύνηση της υλικότητας των γυναικείων ενδυματολογικών τύπων που 
καταγράφονται στον αιγαιακό χώρο, λειτούργησε ως ένα εργαλείο, μέσω του ο-
ποίου αναδεικνύεται η δυναμική παρουσία τους ενδύματος ως ζωντανού οργανι-
σμού βρισκόμενου εν κινήσει119, εξελισσόμενου στο πέρασμα των χρόνων σε μορ-
φές και σχήματα, που αντανακλούν τις ιστορικές συγκυρίες, τις οικονομικές και 
κοινωνικές πρακτικές, τις επαφές με άλλους πολιτισμούς, την αισθητική αντίληψη 
της κάθε εποχής, τις σχέσεις του με τον άνθρωπο, αλλά και τις σχέσεις-δίκτυα, 
που αναπτύσσονται ανάμεσα στους ανθρώπους με σημείο αναφοράς αυτό.  
Τα πτυχωτά φουστάνια, πέρα από τον χρηστικό, συμβολικό ή αισθητικό τους 

χαρακτήρα, αποτελούν δημιούργημα μιας ευρύτερης περιφέρειας, όπου ιδέες και 
σχέδια, μετακινούνται, αφομοιώνονται ή εξοβελίζονται. Μαρτυρούν την επίδραση 
της ιταλικής αναγεννησιακής μόδας, η οποία κατά τόπους στο πέρασμα των αιώ-
νων παρουσιάζεται αναπλασμένη με βάση την πρώτη ύλη, που είναι συνήθως το 
μετάξι, το βαμβάκι, το μαλλί, δίνοντας στα φουστάνια αναγεννησιακού τύπου, το-
πικό χαρακτήρα. Το ενδυματολογικό μοντέλο που διαμορφώθηκε με βάση το 

                                                  
116. I. KOPYTOFF, «The Cultural Biography of Things», ό.π. 
117. Ν. ΜΑΚΡΗΣ, Λαογραφικά Ολύμπου Καρπάθου, ό.π. 
118. Ενδεικτικά βλ. P. BOURDIEU, Outline of a theory of Practice, Καίμπριτζ 1977· Ο 

ΙΔΙΟΣ, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Καίμπριτζ 1984· Ο ΙΔΙΟΣ, 
«Structures, Habitus and Practices», στο: P. Press (επιμ.), The Polity Reader in Social 
Theory, Καίμπριτζ 1994. 

119. Για τη δυναμική «κυκλοφορία» των αντικειμένων του υλικού πολιτισμού βλ. B. LA-
TOUR, «On Recalling ANT», στο J. Law – J. Hassard (eds), Actor-Network Theory and Af-
ter, Blackwell, Οξφόρδη 1999, 19, 20, 22.  
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πτυχωτό φουστάνι σε κοντή και μακριά παραλλαγή, φαίνεται ότι κυριάρχησε στον 
ευρύτερο αιγαιακό χώρο από τον 16ο έως και τον 19ο αιώνα. Για αυτόν ακριβώς 
τον λόγο, τα πτυχωτά νησιωτικά φουστάνια αποτελούν ένα εξαιρετικό παράδειγμα 
διαμόρφωσης ενός ενδυματολογικού σχήματος, στο οποίο αποτυπώνεται ο δανει-
σμός ενδυματολογικών τρόπων από μία ξένη κοινότητα (πολιτισμικό δάνειο) και η 
μετατροπή τους με βάση την πρώτη ύλη, τις εθιμικές πρακτικές και τις τοπικές 
τεχνικές παραγωγής, σε ιδιαίτερο τοπικό χαρακτηριστικό. 
Το λευκό πτυχωτό ποδήρες κρητικό φουστάνι με την οριζόντια πιέτα στα εί-

κοσι εκατοστά περίπου πάνω από τον ποδόγυρο, και με τον ολοκέντητο ποδόγυρο, 
είναι πολύ πιθανό ν’ αποτελεί τον προάγγελο των φουστανιών που συναντάμε στο 
Αιγαίο (Σκόπελος, Αλόννησος, Κύμη, κ. αλλ.). Άλλωστε και αυτά τα φουστάνια 
φέρουν μια οριζόντια πιέτα πάνω από τον ποδόγυρο, ενώ κάτω από την πιέτα και 
μέχρι το τελείωμα του ποδόγυρου επιρράβεται ένας ολοκέντητος ποδόγυρος από 
διάφορα υλικά.  
Η Χίος φαίνεται, όπως τουλάχιστον μπορούμε να συμπεράνουμε από τη 

συγκριτική μελέτη των σχεδιαστικών απεικονίσεων των γυναικείων φορεσιών στα 
περιηγητικά χρονικά, να υιοθετεί το ίδιο ενδυματολογικό στιλ με τις Κυκλάδες και 
τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Στη Χίο το μήκος των πτυχωτών «φουστανιών» 
ποικίλει ιδιαίτερα κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Τα λευκά «φουστάνια» του Πυρ-
γιού και της Καλαμωτής παρουσιάζουν σημαντικά κοινά στοιχεία με τα αντίστοι-
χα των Κυκλάδων, ως προς την ύλη, το χρώμα, τη μορφολογία, και είναι πιθανό 
να αποτελούν απομεινάρια τους. Τα πτυχωτά φουστάνια της Χίου και των Κυκλά-
δων είναι κατασκευασμένα από βαρύ βαμβακερό πανί, φέρουν κατακόρυφο άνοιγ-
μα ως το ύψος της κοιλιάς και είναι κοντά. Το φουστάνι της Καλαμωτής φέρει 
οριζόντια πιέτα, που θυμίζει τις αντίστοιχες των φουστανιών της Κρήτης, των Β. 
Σποράδων, κ.ά. Βέβαια, στη Χίο δεν συναντάμε και το σύνολο φούστα με πανωφό-
ρι οθωμανικού τύπου, καθώς η επίδραση της γενοβέζικης μόδας έμεινε ανεξίτηλη, 
ακόμη και μετά την οθωμανική κατάκτηση του νησιού. 
Έτσι, τα πτυχωτά «φουστάνια» του αγροτικού κόσμου της Χίου διαμορφώθη-

καν με βάση την επιλογή από τον κόσμο της υπαίθρου του πτυχωτού φουστανιού 
των ευγενών με επίδραση από την ιταλική Αναγέννηση, τον μετασχηματισμό του 
σε ένα νέο σχήμα, την ενσωμάτωσή του στο υπάρχον ενδυματολογικό σύστημα, 
και τέλος, τον χαρακτηρισμό του, ως η ενδυματολογική ταυτότητα της χιακής φο-
ρεσιάς.  
Όσον αφορά δε τις ενδυμασίες με το καβάδι, το συγκεκριμένο ένδυμα, σε ευ-

ρεία κατανάλωση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στα παραδείγματα 
που μελετήσαμε, παρουσιάζεται συμβολικά φορτισμένο, καθώς αποτελεί έκφραση 
τοπικών κοινωνικών διαφοροποιήσεων (Καστελόριζο), έμφυλων πρακτικών, συλ-
λογικής επιβίωσης και αναπαραγωγής της κοινότητας (Κάρπαθο). Η γυναικεία 
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σαμιακή αμφίεση φαίνεται ότι τον 17ο και τον 18ο αιώνα παρακολουθεί τον συρμό 
της εποχής, όπως είχε διαμορφωθεί στα αστικά κέντρα της οθωμανικής επικρά-
τειας με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη, με τη χρήση του καβαδιού. Στα μέσα 
όμως, του 19ου αιώνα, στο τοπικό ενδυματολογικό μοντέλο κυριαρχεί η παρουσία 
ενός φουστανιού ευρωπαϊκού τύπου, που λειτούργησε ως προάγγελος της υιοθέτη-
σης στοιχείων συρμού και στα χωριά της Σάμου, και για αυτόν ακριβώς τον λόγο 
το δυτικότροπο φουστάνι καθιερώθηκε και επιβίωσε μέχρι και τις πρώτες δεκαε-
τίες του 20ού αιώνα, είτε με τη μορφή φουστανιού είτε με τη μορφή φούστας με 
σάκκο, σηματοδοτώντας έως τις μέρες μας την ενδυματολογική ταυτότητα του 
νησιού. 

 

 

Φωτ. 1. Κρητικό πτυχωτό φουστάνι με ολοκέντητο ποδόγυρο.  
Συλλογή Νεοελληνικής Κοσμικής Τέχνης, Μουσείο Μπενάκη (ΕΕ 872).  
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Φωτ. 2. Σκυριανή γιορτινή φορεσιά. Φωτ. 3. Πυργούσαινες με την πριστίδα 

Φωτ. 4. Παραλλαγές της γυναικείας φορεσιάς Καλαμωτής, ανάλογα με την περί-
σταση χρήσης και την κοινωνική και φυσική ηλικία. Συλλογή Φ. Αργέντη.  
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Φωτ. 5. Pitton de Tournefort, Γυναίκες από τη Σάμο, χαλκογραφία,  
σχέδιο Aubriet. © Μουσείο Μπενάκη. 

Φωτ. 6. Κυρίες του Λυκείου των Ελληνίδων της Σάμου με φουστάνια  
τύπου Αμαλίας και με σύνολα φούστα - σάκκος, δεκαετία του ’30.  

© Λύκειον των Ελληνίδων Σάμου.  
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Φωτ. 7. Φορεσιά Καστελλόριζου  
με καβάδι και γούνα. 

Φωτ. 8. Φορεσιά Σίφνου με καναλωτή 
φούστα και ντουλαμά.  

Συλλογή Πελοποννησιακού  
Λαογραφικού Ιδρύματος. 

©Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα. 
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Φωτ. 9. Καβάι και σακκοφούστανο Ολύμπου. 
(Ν. Μαχά-Μπιζούμη, 12 Νοεμβρίου 2016). 



Ο ΕΛΛΗΝΑΣ  ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ  Ή  … ΓΙΝΕΤΑΙ;  
Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  

ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ 

ΕΛΠΙΔΑ Κ. ΒΟΓΛΗ 

Τα ερωτήματα που απασχολούν τα μέλη μιας κοινωνίας σε ό,τι αφορά την ε-
θνική τους ταυτότητα, σχεδόν πάντα σκιαγραφούνται με εφαλτήριο τις εξελίξεις 
που τους προβληματίζουν στο παρόν. Αλλά συνήθως αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη 
σημασία από αυτήν που ούτως ή άλλως αποδίδεται σε θέματα ταυτότητας, χάρη 
στην αναγωγή τους στο παρελθόν. Υπό αυτό το πρίσμα η ιστορικοποίηση πολλών 
επίκαιρων σχετικών ζητημάτων είναι διαδικασία που διαφέρει ελάχιστα από την 
ιδεολογικοποίησή τους, αφού το παρελθόν μπορεί εύκολα να μετατρέπεται σε πη-
γή άντλησης παραδειγμάτων αλλά και πολύτιμων επιχειρημάτων για τη στήριξη 
των απαντήσεων που είναι θεμιτό και σκόπιμο να επικρατούν όχι, βέβαια, εξαιτί-
ας της ‘ιστορικής τους αλήθειας’ αλλά επειδή ακριβώς, κατά την προσαρμογή 
τους στο εκάστοτε ερώτημα, μπορούν να προσφέρουν αδιάσειστα συμπληρωματι-
κά τεκμήρια των αντιλήψεων, που συνήθως γίνονται αντιληπτές ως κυρίαρχες χά-
ρη στην υποκίνηση των σύγχρονων κυβερνητικών και πολιτικών ελίτ. Τις παρα-
πάνω σκέψεις επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο το δίλημμα που σκιαγραφεί το 
ερευνητικό πεδίο αυτού του άρθρου1. Το πρώτο σκέλος του, αν Έλληνες είναι 

1. Μια πρώτη εκδοχή αυτού του άρθρου παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Πολιτισμική ετερό-
τητα, ιδιότητα του πολίτη και δημοκρατία: Εμπειρίες, πρακτικές και προοπτικές», που διοργα-
νώθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 7 και 8 Μαΐου 2010. Αν και εγκρίθηκε να περιληφθεί 
στα πρακτικά που επρόκειτο να εκδοθούν το επόμενο έτος και η πρώτη επεξεργασία της προσ-
αρμόστηκε σε αυτόν τον σκοπό, το γεγονός ότι τελικά τα πρακτικά δεν δημοσιεύθηκαν, αποδεί-
χθηκε θετική εξέλιξη. Το άρθρο που δημοσιεύεται εδώ, είναι μια πλήρως αναθεωρημένη μορφή 
της πρώτης εκδοχής του, επιλογή που αναμενόμενη για τον ερευνητή που καταπιάνεται με την 
αναθεώρηση ενός άρθρου του, το οποίο εξετάζει επίκαιρα θέματα. Στην προκειμένη περίπτωση 
όμως η εν λόγω διεργασία αποδείχθηκε εξαιρετικά απαιτητική, καθώς οι νομοθετικές μεταρ-
ρυθμίσεις και τροποποιήσεις από τις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Η προοδευ-
τική μεταβατικότητα του ελληνικού δικαίου της ιθαγένειας από τη στιγμή της πρώτης επεξερ-
γασίας του άρθρου, αναίρεσε αρκετούς από τους κεντρικούς άξονες εκείνης της τεκμηρίωσής του 
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αυτοί που κληρονομούν από τους γονείς τους μαζί με την ελληνική εθνικότητα και 
την ιδιότητα του πολίτη, παρουσιάζεται αναχρονιστικό και συντηρητικό κατά τη 
σύγκρισή του με το δεύτερο, τη νεωτερική και φιλελεύθερη προοπτική δηλαδή να 
‘αναγορεύονται’ σε Έλληνες πολίτες όλοι σχεδόν όσοι κατοικούν ή γεννιούνται 
στην ελληνική επικράτεια.  
Πέρα από την προσπάθεια να ερμηνευτούν με βάση τα δεδομένα της σύγχρο-

νης εποχής οι παραπάνω χαρακτηρισμοί των δύο εναλλακτικών τρόπων απονομής 
της ιθαγένειας, στο άρθρο αυτό εξετάζεται στην ιστορική εξέλιξη του θεσμού η 
πραγματική ή υποτιθέμενη σύγκρουση που ενσωματώνει το εν λόγω δίλημμα, 
μεταξύ των δύο νομοθετικών αρχών, που μετά τη Γαλλική Επανάσταση διαμορ-
φώνουν το δίκαιο της ιθαγένειας όλων σχεδόν των εθνικών κρατών: από τη μια 
πλευρά της εξ αίματος καταγωγής (δίκαιο του αίματος ή jus sanguinis) και από 
την άλλη της εντοπιότητας (εδαφικότητας, αυτοχθονίας ή jus soli). Ο πρώτος 
στόχος είναι να κατανοήσουμε γιατί η σύγκρουση αυτή πρωταγωνιστεί από την 
τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα στον ελληνικό πολιτικό διάλογο αλλά και στις 
δημόσιες συζητήσεις, που έχουν πολλαπλασιαστεί εντυπωσιακά, αφού πλέον δεν 
παρακινούνται μόνον από τα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης ή τα 
σύγχρονα του διαδικτύου ούτε όμως περιορίζονται σε αυτά. Στην ουσία αναπτύσ-
σονται και ‘γιγαντώνονται’ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που ελκύουν διαρκώς 
περισσότερους Έλληνες πολίτες. Φυσικά, η εξήγηση δεν σχετίζεται με τη διά-
δοση της σύγχρονης τεχνολογίας και της καινούριας μόδας που αυτή έφερε στην 
καθημερινή ζωή και επικοινωνία της ελληνικής κοινωνίας λίγο πριν την υποδοχή 
της νέας χιλιετίας. Θα ήταν πειστικότερο ίσως να υποθέσουμε ότι την κορύφωση 
του ενδιαφέροντος για την ελληνική ταυτότητα προκάλεσε τη δεδομένη στιγμή η 
διάδοση της εντύπωσης πως ο 21ος αιώνας αναμενόταν να εγκαινιάσει μια νέα ‘ε-
ποχή’ στην ελληνική ιστορία. Υπήρχαν, άλλωστε, αρκετοί λόγοι που ενίσχυαν αυ-
τή την εντύπωση.  
Αξίζει να θυμίσουμε ότι τον εορτασμό της νέας χιλιετίας διαδέχθηκε η ένταξη 

της χώρας στη ζώνη του Ευρώ και, συνεπώς, η κατάργηση του καθιερωμένου από 
το 1833 εθνικού νομίσματος. Αρκετά συνέδρια που διοργανώθηκαν τότε, αφιερ-
ώθηκαν στον πλήρη εξευρωπαϊσμό της ελληνικής ταυτότητας. Οι μελέτες για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια πολλα-
πλασιάστηκαν, όπως ακριβώς και τα εκλαϊκευμένα άρθρα διάφορων επιστημόνων 
γύρω από τα παραπάνω θέματα, που δημοσιεύονταν τακτικά στις εφημερίδες της 

                                                 
και οδήγησε στην εξαιρετικά προκλητική αλλά και κοπιαστική διεργασία μιας νέας έρευνας και 
συγγραφής ενός νέου άρθρου που ήλεγχε παλιότερους ερευνητικούς μου προβληματισμούς. 
Αυτή όμως είναι η υπέρτατη γοητεία της σύγχρονης ιστορίας: το γεγονός δηλαδή ότι οι 
ερευνητικές θεάσεις ενός θέματος, είναι πιθανό να αλλάζουν ριζικά ακόμη και για τον ίδιο 
ερευνητή μετά από μια διετία ή πενταετία.  
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εποχής. Η κοινή διαπίστωση ήταν ότι επρόκειτο για εξέλιξη ‘ιστορικής σημασίας’. 
Κατά μια ερμηνεία, ήταν μια «επένδυση ασφάλειας», που, κατά σύμπτωση, συνέ-
πιπτε με την επέτειο των 180 χρόνων από την έναρξη του Αγώνα της ελληνικής 
Ανεξαρτησίας. Η είσοδος δηλαδή στην Οικονομική Νομισματική Ένωση φαινόταν 
να κλείνει «ένα κεφάλαιο στην ελληνική διαχρονική εξέλιξη», εκείνο που ταυτιζό-
ταν με «το σύνδρομο της ψωροκώσταινας», και να προετοιμάζει μια ριζική αλλα-
γή στον ευρύτερο «τρόπο ‘εννοιολόγησης’ (conceptualization) της ελληνικής κοι-
νωνίας» ή σωστότερα στο επικρατέστερο «πρότυπο εννοιολόγησης», με βάση το 
οποίο πολλοί Έλληνες οδηγούνταν σε δυσοίωνες προβλέψεις σε ό,τι αφορά τη θέ-
ση και τον ρόλο της χώρας «στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και στο πα-
γκοσμιοποιημένο διεθνές σύστημα2». Βέβαια, οι Έλληνες ήταν Ευρωπαίοι πολί-
τες από τη γένεση του θεσμού της ευρωπαϊκής ιθαγένειας3 και από το 1988 είχαν 
το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ώστε, 
παρά τις επιφυλάξεις διάφορων κύκλων που θεωρούσαν γενικά την ένταξη της 
Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο ‘απειλή’ για την πολιτιστική ταυτότητά της4, 
υποδέχθηκαν πανηγυρικά τον νέο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευ-
θεριών του 20005.  
Δεν θα πρέπει όμως να λησμονήσουμε ότι οι πρώτες ανησυχίες της διεθνούς 

επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τις διαφαινόμενες τάσεις ομογενοποίησης 
της πολιτικής των κρατών-μελών της Ένωσης στα θέματα της ιθαγένειας τους 
και ειδικότερα στις διαδικασίες της πολιτογράφησης που προέβλεπαν οι εθνικοί 
νόμοι τους, είχαν εκφραστεί από τις αρχές της τελευταίας δεκαετίας του 20ού αιώ-
να. Η αιτία ήταν ότι η προτεινόμενη νομοθετική ομοιομορφία συνδυάστηκε με την 
επιδιωκόμενη ολοκλήρωση της ενοποίησης, παρά το γεγονός ότι τα όρια της δι-
καιοδοσίας των εθνικών κρατών και της Ένωσης στα παραπάνω πεδία παράμεναν 

2. Τα αποσπάσματα παρατίθενται από το άρθρο που αρχικά δημοσιεύθηκε σε εφημερίδα με
τίτλο «Τι πραγματικά σημαίνει η ένταξη της Ελλάδας στο ενιαίο νόμισμα-Ευρώ» και ανα-
δημοσιεύεται στο Π. Κ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ, Το μέλλον της Ευρώπης. Η προοπτική της Ευρω-
παϊκής Ομοσπονδίας και η Ελλάδα, Αθήνα, εκδ. Ι. Σιδέρης, χ.χ., 121-124. Το βιβλίο αυτό πε-
ριλαμβάνει άρθρα του Καθηγητή Ιωακειμίδη, που δημοσιεύθηκαν σε εφημερίδες αλλά δεν ανα-
φέρεται σε ποιες και σε ποια φύλλα τους.  

3. Βλ. ενδεικτικά την ανάλυση της σημασίας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και επίσης τα
άρθρα 17-22 της Συνθήκης Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μετά τη συνθήκη του Άμστερνταμ στο Ζ. 
ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Δίκαιο Ιθαγένειας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, εκδ. Σάκκουλα, 52002, 
42-51 και 379-381.  

4. Βλ. το κείμενο «‘Απειλή’ ή ‘ευκαιρία’ η Ένωση για την πολιτιστική μας ταυτότητα;»,
που αναδημοσιεύεται στο Π. Κ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ, Το μέλλον της Ευρώπης, ό.π. 115-120.  

5. «Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Επίσημη Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (ελληνική έκδοση) 364/18.12.2000.  
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δυσδιάκριτα. Αναμφίβολα πάντως την αφορμή προσέφεραν οι νέες μεταναστευ-
τικές μετακινήσεις εντός της Ευρώπης μετά την πτώση του υπαρκτού σοσια-
λισμού αλλά και προς αυτήν από άλλες ηπείρους, που, διαγράφοντας ένα μετα-
βαλλόμενο ευρωπαϊκό περιβάλλον, έφεραν σχεδόν αναπόδραστα στο προσκήνιο 
την ανάγκη υιοθέτησης μιας σχετικά ενιαίας μεταναστατευτικής πολιτικής από 
όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και από την 1η Ιανουαρίου 1993 
Ευρωπαϊκής Ένωσης6. Ακόμη κι αν αυτή η ανάγκη θεωρήθηκε συνέχεια της ο-
μοιομορφίας των δυτικοευρωπαϊκών μεταναστευτικών πολιτικών μέχρι τη δεκαε-
τία του 1970 (κυρίως μέχρι την πετρελαϊκή κρίση του 1973) ή συνδέθηκε πρωτί-
στως με την έννοια της ενιαίας κοινωνικής πολιτικής μετά το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο στο Αννόβερο τον Ιούνιο του 1988, είναι γεγονός ότι τώρα προσέφερε το θεω-
ρητικό έναυσμα ενός νέου κύκλου διεπιστημονικών μελετών, οι οποίες επικεντρώ-
νονταν στη συγκριτική εξέταση της ιστορικής πορείας του θεσμού της ιθαγένειας 
στα διάφορα κράτη-μέλη της Ένωσης7. Η μεταστροφή όμως του ενδιαφέροντος 
από την ομοιομορφία των ευρωπαϊκών πολιτικών δομών στην ομογενοποίηση της 

                                                  
6. Από την τεράστια υπάρχουσα βιβλιογραφία, βλ. μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προσέγγιση 

της περιπλοκότητας του σύγχρονου μεταναστευτικού φαινομένου και των συνεπειών του, καθώς 
επίσης και μερικά από τα σημαντικότερα νέα ερωτήματα που θέτει το φαινόμενο σε παγκόσμιο 
επίπεδο, στο TH. FAIST, The Volume and Dynamics of International Migration and Trans-
national Social Spaces, Οξφόρδη, Oxford University Press, 2000. Σχετικά με την έκφραση 
επιστημονικών ανησυχιών σε ό,τι αφορά τις παρατηρούμενες τάσεις πολιτικής ομογενοποίησης 
της Ένωσης, βλ. G.-R. DE GROOT, «Towards a European Nationality Law», Electronic 
Journal of Comparative Law 8/3 (Οκτώβριος 2004) στο https://www.ejcl.org/83/art83-
4.html#N_1_ [τελευταία επίσκεψη: 25.5.2017]. Τέλος, για την επιδιωκόμενη ενιαία ευρωπαϊ-
κή μεταναστευτική πολιτική μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1980, τις αντιδράσεις των κρατών 
μελών αλλά και τη σταδιακή μεταστροφή της εθνικής πολιτικής τους, βλ. A. BUTT PHILIP, 
«European Union Immigration Policy: Phantom, Fantasy or Fact?», West European Politics 
17/2 (1994) 168-191. Σε αυτό το τεύχος του περιοδικού περιλαμβάνονται και άλλες ενδιαφέ-
ρουσες μελέτες που ανακοινώθηκαν σε διεθνές συνέδριο για τη μεταναστευτική πολιτική των 
δυτικοευρωπαϊκών χωρών και εκδόθηκαν επίσης στον συλλογικό τόμο: M. BALDWIN-
EDWARDS – M. A. SCHAIN (επιμ), The Politics of Immigration in Western Europe, Λονδί-
νο, Cass, 1994.  

7. Στην πραγματικότητα αυτός είναι ο δεύτερος κύκλος ευρωπαϊκών συγκριτικών μελετών 
που ξεκινά από τη δεκαετία του 1990, δέχεται ως δεδομένες τις δομές και πολιτικές ευρωπαϊ-
κού επιπέδου και εστιάζεται στην ανάλυση της προοδευτικής πορείας του ‘εξευρωπαϊσμού’ των 
κρατών μελών της Ένωσης. Αναλυτικότερα βλ. A. ETTE – TH. FAIST, «The Europeaniza-
tion of National Policies and Politics of Immigration: Research, Questions and Concepts», στο: 
Th. Faist – A. Ette (επιμ.), The Europeanization of National Policies and Politics of Immi-
gration. Between Autonomy and the European Union, Basingstoke, Hampshire, Palgrave 
Macmillan, 2007, 3-31.  
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νομοθετικής και πολιτικής διαχείρισης των μεταναστευτικών μετακινήσεων της 
δεκαετίας του 1990 αποτελεί τη μία όψη του θέματος. Η δεύτερη είναι η πολιτική 
αντιμετώπιση των νέων μεταναστατευτικών τάσεων σε εθνικό επίπεδο και συνδυ-
αστικά η κοινωνική διάστασή τους.  
Οι στόχοι ή και οι περιορισμοί της ενσωμάτωσης ξένων μεταναστών στην κοι-

νωνία των πολιτών μιας χώρας δεν σχετίζονται μόνον με τις ενδεχόμενες δημο-
γραφικές ή οικονομικές συνέπειές τους αλλά πρωτίστως με τις πολιτικές8. Με βά-
ση αυτή τη λογική ως πρόσθετη και βαρύνουσα εξηγητική παράμετρος του φαι-
νομένου προβλήθηκαν σχεδόν εξαρχής η αύξηση των ξενοφοβικών κοινωνικών α-
ντιδράσεων ακόμη και σε χώρες που ήδη διατηρούσαν πρωταγωνιστικούς ρόλους 
στην Ένωση (όπως η Γερμανία, η Γαλλία ή η Μεγάλη Βρετανία) καθώς και η 
γενικευμένη κρίση των εθνικών ταυτοτήτων, που ειδικά στις χώρες του ευρω-
παϊκού νότου, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα συσχε-
τίστηκε όχι μόνον με τη μεταναστευτική κλιμάκωση αλλά και με την ένταξή τους 
στη ζώνη του Schengen9. Σε αυτό το πλαίσιο ιδεολογικών αναπροσαρμογών 
εγγράφεται και η κορύφωση των ελληνικών πολιτικών και δημόσιων συζητήσεων 

8. Για μια συγκριτική ανάλυση αυτής της άποψης, βλ. τόσο τη μελέτη της D. SCHNAP-
PER, L’Europe des Immigrés, Παρίσι, εκδ. François Bourin, 1992, που αναδεικνύει τις κοινω-
νικές διαστάσεις του φαινομένου, όσο και την κριτική παρουσίασή της από τον M. S. MANDEL, 
«One Nation Indivisible: Contemporary Western European Immigration Policies and the Poli-
tics of Multiculturalism», Diaspora: A Journal of Transnational Studies 4/1 (άνοιξη 1995) 
89-103.  

9. Η Ιταλία υπέγραψε τις συμφωνίες της συνεργασίας Schengen στις 27 Νοεμβρίου 1990, η
Ισπανία και η Πορτογαλία στις 25 Ιουνίου του επόμενου έτους και η Ελλάδα στις 6 Νοεμβρίου 
1992. Στη γενικευμένη ευρωπαϊκή κρίση εθνικών ταυτοτήτων αναφέρεται διεξοδικά το άρθρο 
της D. SCHNAPPER, «The Debate on Immigration and the Crisis of National Identity», West 
European Politics 17/2 (1994) 127-139, όπου η έρευνα εστιάζεται κυρίως στις περιπτώσεις 
της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Βλ. επίσης μια συγκριτική προσέγγι-
ση των ξενοφοβικών τάσεων στο διάστημα 1988-2000 σε δώδεκα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης –μεταξύ αυτών και της Ελλάδας– στο M. SEMYONOV – R. RAIJMAN – A. 
GORODZEISKY, «The Rise of Anti-Foreigner Sentiment in European Societies, 1988-2000», 
American Sociological Review 71/3 (Ιούνιος 2006) 426-449. Σύμφωνα με το συμπέρασμα των 
συγγραφέων της τελευταίας μελέτης, δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν σταθερές παράμετροι που 
εξηγούν τις αρνητικές διαθέσεις και στάσεις των ευρωπαϊκών κοινωνιών απέναντι στους ξένους 
μετανάστες (π.χ. ο αριθμός των μεταναστών ή οι οικονομικές συνθήκες της χώρας υποδοχής). 
Αναμφίβολα διακρίνονται περίοδοι έξαρσης ή και σταθεροποίησης αυτών των αρνητικών τάσεων 
και έτσι διαγράφονται, κατά την πρόταση των συγγραφέων, αξιοσημείωτα περιθώρια των κυρί-
αρχων αντιλήψεων ή και των παρανοήσεων που εδράζονται σε αυτές τις διακυμάνσεις, σε μια 
εποχή που ολοένα και περισσότεροι ξένοι μετανάστες αναζητούν στην Ευρώπη τη νέα πατρίδα 
τους.  
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γύρω από την ταυτότητα του Έλληνα που αποτελούν το ερευνητικό εφαλτήριο 
αυτού του άρθρου. Συγκεκριμένα, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η εισροή 
στην Ελλάδα του μαζικότερου κύματος ξένων μεταναστών της ιστορίας της μετέ-
τρεψε για πρώτη φορά σε ελληνικό πρόβλημα την πρόκληση της ετερότητας και 
τις εν πολλοίς απρόβλεπτες συνέπειες των σύγχρονων μεταναστευτικών ροών. Σε 
αυτό το κλίμα Έλληνες πολιτικοί ή και δημοσιογράφοι ανέσυραν από το παρελθόν 
το επιχείρημα πως η εθνική καταγωγή αποτελεί από την περίοδο της Επανάστα-
σης και, συνεπώς, από τα πρώτα στάδια της συγκρότησης του ελληνικού κράτους, 
το κυριότερο νομοθετικό κριτήριο της ταυτότητας του Έλληνα πολίτη. Με άλλα 
λόγια δανείστηκαν το επιχείρημα που επικαλέστηκε με αξιοσημείωτη προχειρό-
τητα στην αιτιολογική έκθεση του νέου Κώδικα της ελληνικής ιθαγένειας το 
1955 ο τότε υπουργός Εσωτερικών και εισηγητής του, προσπαθώντας να νομιμο-
ποιήσει στο όνομα της ιστορικής ‘συνέχειας’ του ελληνικού θεσμού την κυρίαρχη 
θέση της εξ αίματος καταγωγής στο ψυχροπολεμικό ελληνικό δίκαιο10.  
Ακόμη κι αν δεχτούμε ότι το έτος 1955 αποτελεί ορόσημο για την εξέλιξη του 

ελληνικού θεσμού –τουλάχιστον χάρη στην έκδοση του νέου Κώδικα  Ιθαγένειας 
μετά από έναν περίπου αιώνα– το επιχείρημα που υποτίθεται ότι αντλούσε ο ει-
σηγητής του και υπουργός από την ελληνική ιστορία, δεν αποδείχθηκε πειστικό 
τη δεκαετία του 1990 εξαιτίας της ιστορικής του ‘αλήθειας’. Άλλωστε, ούτε οι 
πολιτικοί ούτε οι πολίτες ενδιαφέρθηκαν τότε για την ‘αλήθειά’ του. Μπορούμε να 
υποθέσουμε με αρκετή ασφάλεια ότι αποδέχονταν αυτήν την ‘αλήθεια’ χωρίς να 
επιθυμούν την εξακρίβωσή της, κυρίως για τον λόγο ότι ο Κώδικας του 1955, πα-
ρά τις πολλές τροποποιήσεις των άρθρων του, παρέμενε εν ισχύ. Αυτό σημαίνει 
ότι όλοι σχεδόν συμμερίζονταν την άποψη ότι γεννήθηκαν, ανατράφηκαν και 
ζούσαν σε μια Ελλάδα Ελλήνων ‘το γένος’, όπως προδιέγραφε εκείνος ο Κώδικας, 
άσχετα από το αν διαφωνούσαν ριζικά με τους αποκλεισμούς που προέβλεπε. Με 
άλλα λόγια γνώριζαν ότι ανήκουν σε μια χώρα που διακρινόταν για τα εξαιρετικά 
υψηλά (υποτιθέμενα ή πραγματικά) ποσοστά της εθνικής ομοιογένειας της, η 
οποία δεν διέθετε εθνικές μειονότητες (παρά μόνον θρησκευτικές) ούτε ξένους 
μετανάστες αλλά μόνον ελάχιστους. Η ύπαρξη μειονοτήτων, κυρίως εκείνων που 
‘προσαρτήθηκαν’ μαζί με τους ελληνικής καταγωγής αυτόχθονες κατοίκους των 
‘Νέων Χωρών’ του 20ού αιώνα, είχε πια λησμονηθεί, για τους λόγους που θα ανα-
φερθούν στο οικείο μέρος παρακάτω. Από την άλλη πλευρά η μετανάστευση ξέ-

                                                  
10. Βλ. την εισηγητική έκθεση «επί του σχεδίου Ν.Δ. ‘περί κυρώσεως του Κώδικος της Ελ-

ληνικής Ιθαγενείας» του υπουργού των Εσωτερικών, Ι. Νικολίτσα, 18 Αυγούστου 1955, στο:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Κώδιξ Ελληνικής Ιθαγενείας και οδηγίαι διά την εφαρμογήν 
των διατάξεων αυτού (ως εκυρώθη διά του Ν.Δ/τος υπ’αριθ. 3370/1955 και ετροποποιήθη 
διά των Α.Ν. υπ’αριθ. 481/1968 και Ν.Δ/τος υπ’αριθ. 610/1970), Αθήνα, Εθνικό Τυπογρα-
φείο, 1972, 19-28.  
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νων στην ελληνική επικράτεια, παρότι είχε περιληφθεί στα επείγοντα προς εξέ-
ταση ζητήματα της μεταπολίτευσης, επίσης εγκαταλείφθηκε νωρίς. Κατά μια 
αρκετά αξιόπιστη πληροφορία, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας ξεκί-
νησε συστηματικά τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με το κύμα μετανάστευσης 
ξένων προς την Ελλάδα αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας των συνταγμα-
ταρχών, αλλά το 1977 υποχρεώθηκε να διακόψει αυτό το έργο της «για πολιτι-
κούς λόγους», που παραμένουν άγνωστοι11. Έκτοτε η αντίληψη που επικράτησε, 
ότι δηλαδή η Ελλάδα αποτελεί το ‘κέντρο’ των απανταχού ‘Ελλήνων το γένος’, οι 
οποίοι φυσικά είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα ελληνόφωνοι, Ορθόδοξοι 
και όλοι ανεξαιρέτως προσηλωμένοι στο έθνος και τα συμφέροντά του, όπου κι αν 
βρίσκονται, κατοχύρωνε, έστω και με καταχρηστικό τρόπο, την επιρροή της κλη-
ρονομικής ερμηνείας της ελληνικότητας στις κοινωνικές αντιλήψεις. Η απήχησή 
της δεν περιορίστηκε, όπως αποδεικνύεται, ούτε στις αρχές της δεκαετίας του 
1980, που η καθιέρωση της ισότητας των δύο φύλων επέφερε τις πρώτες σημα-
ντικές τροποποιήσεις του νόμου της ελληνικής ιθαγένειας. Ήδη είναι φανερό ότι 
δεν ήταν απαραίτητα οι νομοθέτες ή οι πολιτικοί που ‘υπέκυπταν’ στις κοινωνικές 
πιέσεις.  
Η συχνή επανάληψη που ανέδειξε σε ελληνικό αξίωμα τη θεωρία του ‘αίμα-

τος’, πέρα από την προφανή διαδικασία της ιδεολογικοποίησής της, εδράζεται στο 
θεωρητικό σχήμα της κλασικής διάκρισης των κρατών σε δύο ομάδες, το οποίο 
προβλήθηκε με εμπεριστατωμένο τρόπο και στη διεθνή βιβλιογραφία από τις αρ-
χές περίπου της δεκαετίας του 1990. Στην πρώτη ομάδα τοποθετούνται τα κράτη 
που τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας τους, ακολουθούσαν την 
αρχή της εθνικής καταγωγής, δίνοντας έμφαση στην πολιτισμική και εθνική 
ενότητα της κοινωνίας τους (με κορυφαίο παράδειγμα τη Γερμανία). Στη δεύτερη 
εντάσσονται εκείνα που πάντοτε ή σχεδόν πάντοτε τίθεντο υπέρ της εντοπιότητας 
(κατά το μοντέλο της Γαλλίας), τονίζοντας έτσι τη συναίνεσή τους στην επιλογή 
των πολιτών τους να ορίζουν την ταυτότητά τους με γνώμονα την εθνική γη τους, 
την επικράτειά τους12, και αναγνωρίζοντας ότι η συμμετοχή στο πολιτικό έθνος 
είναι ατομική επιλογή ή ίσως το αποτέλεσμα ενός ‘καθημερινού δημοψηφίσμα-
τος’, όπως περιέγραφε μάλιστα το γαλλικό έθνος ο Ernest Renan το 1882 σε μία 
από τις γνωστότερες διαλέξεις της νεότερης ιστορίας για τον εθνικισμό13. Είναι 

11. Για την πληροφορία αυτή, βλ. G. TZIAFETAS – J. TZOUKAS, «International Migra-
tion in Greece. Statistical Results», International Migration 23/4 (Δεκ. 1985) 523.  

12. Το δίπολο μεταξύ του γαλλικού και του γερμανικού μοντέλου ιθαγένειας αναδεικνύεται
εμπεριστατωμένα στη συγκριτική μελέτη του R. BRUBAKER, Citizenship and Nationhood in 
France and Germany, Μασαχουσέτη, Harvard University Press, 1992, 17.  

13. Βλ. σε αγγλική μετάφραση το κείμενο της διάσημης διάλεξής του το 1882 στη Σορβόν-
νη, E. RENAN, «What is a Nation?», στο: G. Eley – R. G. Suny (επιμ.), Becoming National. 
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βέβαιο όμως ότι ούτε η διάλεξη ούτε ο ορισμός του Renan θα αποδεικνυόταν το 
ίδιο δημοφιλής, εάν είχε διατυπωθεί πριν τον γαλλοπρωσικό πόλεμο του 1870, 
την εποχή της αυτοκρατορίας του Βοναπάρτη ή κάποια άλλη στιγμή. Ομοίως, η 
διχοτόμηση των μοντέλων της γερμανικής και της γαλλικής ιθαγένειας σήμερα 
δεν παρουσιάζεται το ίδιο σαφής, όσο ήταν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου 
–και, βέβαια, δεν στηρίζεται σε ιστορικές ‘αλήθειες’.  
Αξίζει, άλλωστε, να σημειωθεί ότι η δημοκρατική ερμηνεία της θεωρίας της 

εδαφικότητας απέκτησε τον κυρίαρχο ρόλο της στους νόμους της Γαλλίας και μη-
τρόπολης του φιλελευθερισμού και των ευρωπαϊκών επαναστάσεων του 19ου αιώνα 
μετά την κρίσιμη ήττα της από τους Πρώσους το 1870 και οριστικά πια από το 
έτος 1889 και τη μεταρρύθμιση τότε της γαλλικής ιθαγένειας. Αντίθετα η πρώτη 
απόπειρα διάδοσης των δημοκρατικών ιδεωδών της εντοπιότητας αμέσως μετά τα 
γεγονότα του 1789 δεν ήταν παρά μόνον μια σύντομη παρένθεση, η οποία τερμα-
τίστηκε από τον Βοναπάρτη. Αντίστοιχα οι διατάξεις των γερμανικών νόμων μετά 
την ενοποίηση των κρατιδίων της Συνομοσπονδίας του Ρήνου σε ενιαίο κράτος τις 
πρώτες μέρες του 1871 καθόριζαν μεν με κριτήριο κυρίως την εθνική καταγωγή 
και την πολιτισμική ερμηνεία του γερμανικού έθνους ποιες ομάδες θα περιλη-
φθούν, θα ενσωματωθούν ή θα αποκλειστούν και θα εκδιωχθούν από το ενιαίο πια 
πολιτικό έθνος αλλά όχι για λόγους που σχετίζονταν με τον γερμανικό εθνικισμό. 
Τις τελευταίες δεκαετίας του 19ου αιώνα οι ανάγκες που επέβαλαν αυτήν την επι-
λογή, απέρρεαν πρωτίστως από την εντυπωσιακή βιομηχανική ανάπτυξη της 
Γερμανίας και την πλήρη αναδιοργάνωση του διοικητικού μηχανισμού της. Η ά-
μεση σύνδεση της ιθαγένειας και του γερμανικού εθνικισμού αποκρυσταλλώθηκε 
μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο –και φυσικά δεν αμφισβητήθηκε στη ψυχρο-
πολεμικό περίοδο14. 
Αντίστοιχα, η ελληνική θεωρία για τη συνέχεια της αρχής του αίματος ήταν 

το ψυχροπολεμικό και συνάμα μετεμφυλιακό πόρισμα της έρευνας των Ελλήνων 
νομικών, οι οποίοι αναγκάστηκαν από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 να 
στραφούν στη μελέτη της ιστορίας του δικαίου της ελληνικής ιθαγένειας, ώστε να 
στηρίξουν την αναπόδραστη αλλαγή του μετά από έναν ολόκληρο αιώνα. Έτσι 
προσέφεραν στον υπουργό και εισηγητή του τα ιστορικά ερείσματα που ο ίδιος 
απλοποίησε για να στηρίξει το κεντρικό επιχείρημα της αιτιολογικής έκθεσής 
του, που σημειώθηκε παραπάνω. Φυσικά, οι νομικοί δεν έχουν λόγους να αναλύουν 
τους νόμους που θεσπίστηκαν στο παρελθόν υπό την επίδραση διαφορετικών νο-
μοθετικών λογικών, ή να εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο αυτοί εφαρμόστηκαν 

                                                 
A Reader, Νέα Υόρκη και Οξφόρδη, Oxford University Press, 1996, 42-55.  

14. D. GOSEWINKEL, «The Dominance of Nationality? Nation and Citizenship from the 
Late Nineteenth Century Onwards: A Comparative European Perspective», German History 
26/1 (2008) 92-108.  
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υπό καταφανώς διαφορετικές κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. 
Στην προκειμένη περίπτωση η ιστορικότητα του θεσμού τους ενδιέφερε μόνον 
στον βαθμό που η ‘αποκάλυψη’ μιας διαχρονικής συνέχειας θα μπορούσε να στη-
ρίξει την απλή θεωρία της ομαλής νομοθετικής εξέλιξης και έτσι να διευκολύνει 
την εξήγηση των κριτηρίων που επέλεξε ο νομοθέτης του 1955. Από αυτή την 
άποψη ο ορισμός του έθνους ως του συνόλου των ανθρώπων που συνδέονται μεταξύ 
τους μέσω της κοινής καταγωγής, της θρησκείας, ενδεχομένως και της γλώσσας, 
αναπόδραστα όμως της ιστορίας, της εθνικής συνείδησης και των κοινών παρα-
δόσεων, αν και είναι γνωστό ότι δεν παρήχθη από νομικούς ή νομοθέτες, προσέ-
φερε αναντίρρητα και σε αυτούς τη δυνατότητα να τονίσουν την άμεση σύνδεση 
του θεσμού της ιθαγένειας με τον στόχο της διατήρησης και αναπαραγωγής της 
‘εθνικής ομοιογένειας’ της ελληνικής όπως και κάθε άλλης κοινωνίας. Αυτή, 
άλλωστε, ήταν η απώτερη εθνική επιδίωξη τόσο στη μετεμφυλιακή Ελλάδα όσο 
και στον υπόλοιπο ψυχροπολεμικό κόσμο. Ωστόσο, οι Έλληνες νομικοί δεν έκρυ-
βαν τις αμφιβολίες τους για το εάν ήταν υλοποιήσιμη. Όπως σχολίαζαν, η παρου-
σία εθνικών μειονοτήτων σε όλα σχεδόν τα εθνικά κράτη της εποχής έθετε σε αμ-
φισβήτηση την ομοιογένειά τους15 –το ίδιο φυσικά ίσχυε και για την Ελλάδα, ά-
σχετα από το εάν οι πολιτικές και κυβερνητικές της ελίτ παραδέχονταν την ύπαρ-
ξη τέτοιων ομάδων στην επικράτειά της. Ήταν όμως πάντοτε η εθνική ομοιογέ-
νεια ο απώτερος στόχος των νόμων της ιθαγένειας της Ελλάδας ή άλλων εθνικών 
κρατών; Αυτό είναι ένα καίριο ερώτημα που διέπει την ιστορική εξέλιξη που επι-
χειρείται στο άρθρο αυτό.  
Το κυριότερο επιχείρημα που παρουσιάζεται εδώ, είναι πως ο θεσμός της 

ιθαγένειας προσλαμβάνει την ιδιαίτερη και ξεχωριστή σημασία του στην ιστορία 
κάθε κράτους και συνάμα προσφέρει απαντήσεις σε ευρύτερα πολιτικά, κοινωνικά 
ή και πολιτισμικά ερωτήματα κυρίως σε κρίσιμες μεταβατικές περιόδους της –για 
παράδειγμα, μετά από πολέμους στους οποίους έχει εμπλακεί το εν λόγω κράτος 
είτε μετά από πιθανές εδαφικές μεταβολές του. Ως αποτέλεσμα, η σημασία του 
θεσμού ορίζεται με γνώμονα τα δεδομένα έκαστης περιόδου μιας εθνικής ιστορίας 
και αναπροσαρμόζεται στο πλαίσιο ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου διεθνικού περι-
βάλλοντος. Οι παραπάνω επισημάνσεις εξηγούν τις θεματικές αναζητήσεις στην 
κατά βάση χρονολογική αφηγηματική δομή αυτού του άρθρου. Από την άλλη 
πλευρά οι τυπολογίες και προτεινόμενες κατηγοριοποιήσεις της υπάρχουσας διε-
πιστημονικής βιβλιογραφίας είναι αποτέλεσμα συγκριτικών προσεγγίσεων –
συγχρονικών ή διαχρονικών– και εξαρτώνται από τις παραμέτρους που ορίζονται 
κάθε φορά ως συγκρίσιμες με βάση τα δεδομένα των υπό εξέταση περιπτώσεων 
που επιλέγονται. Με βάση αυτή τη λογική τα συμπεράσματα που προκύπτουν 

15. Π. ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ, Δίκαιον Ιθαγενείας κατά τον Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγενείας
του 1955, Αθήνα 1957, 35.  
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από τέτοιου είδους τυπολογίες, παρουσιάζονται κατά κανόνα γενικευτικά και είναι 
επίσης πιθανό να παρακάμπτουν τις ιστορικές παραμέτρους που σκιαγραφούν τα 
ερευνητικά πεδία μιας σύγκρισης.  
Προσεγγίσεις της παραπάνω μορφής δεν προσμετρούν όλες τις σωζόμενες 

ενδείξεις και τα τεκμηριωτικά στοιχεία του παρελθόντος. Δεν θα λάμβαναν υπόψη 
τους, για παράδειγμα, τις επιφυλάξεις με τις οποίες συνόδευαν τις υποτιθέμενα 
βέβαιες διαπιστώσεις τους οι Έλληνες νομικοί, τους οποίους θεωρούμε συνήθως 
πρωτεργάτες στη διαδικασία της ιστορικοποίησης της ελληνικής θεωρίας του αί-
ματος και της ανάδειξής της σε αναπόσπαστο στοιχείο του ιδρυτικού μύθου του 
ελληνικού κράτους. Οι ίδιοι δηλαδή διευκρίνιζαν, ασφαλώς συνοπτικά αλλά με 
τρόπο που τους επέτρεπε να υπερασπιστούν την επιστημονικότητα του έργου 
τους, ότι η «εθνικότητα», «ο σύνδεσμος του ατόμου προς ωρισμένον (sic) Έθνος», 
δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτει με την ιδιότητα που συνεπάγεται ο θεσμός της 
ιθαγένειας. Επίσης προσέθεταν ότι δεν είναι τα έθνη αλλά τα κράτη που ορίζουν 
τους νόμους και τους θεσμούς τους, μεταξύ αυτών φυσικά και τον θεσμό της ιθα-
γένειας16. Με βάση τα δεδομένα της μελέτης τους στις απαρχές του μετεμφυλια-
κού ελληνικού Ψυχρού πολέμου προφανώς δεν είχαν περιθώρια να προβούν σε πε-
ραιτέρω διευκρινίσεις. Με άλλα λόγια η παρατηρούμενη αλληλοσύνδεση στην έως 
τότε ιστορία της σχέσης μεταξύ του θεσμού της ιθαγένειας και της κυρίαρχης α-
ντίληψης του έθνους, την οποία επέβαλαν στην ουσία τα εθνικά κράτη, πράγματι 
καθοριζόταν από ‘εθνικά συμφέροντα’ και πολιτικές στοχεύσεις, στην εξυπηρέτη-
ση των οποίων στρατεύονταν αναπόδραστα τόσο ο Έλληνας όσο και κάθε άλλος 
νομοθέτης. Ομολογουμένως αυτός ήταν ο ‘κανόνας’ που ίσχυε καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του 19ου αιώνα αλλά και κατά τη διάρκεια του Ψυχρού πολέμου, που, όπως 
είναι γνωστό, καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα. 
Αλλά είναι αξιοσημείωτο ότι ο ρόλος που αναλάμβανε ο θεσμός της ιθαγένειας σε 
αυτό το πλαίσιο όπως και η σχέση του με πιθανούς εθνικούς μύθους αποτέλεσαν 
αντικείμενο διεπιστημονικής μελέτης μόλις τη δεκαετία του 1990.  
Αν και η ανάλυση των επενεργειών και των αντηχήσεων ενός εθνικού μύθου 

αποτελεί το εφαλτήριο του προβλήματος που διερευνάται εδώ, θα πρέπει να τονι-
στεί, ή σωστότερα να επαναληφθεί σε αυτό το σημείο, ότι η Ελλάδα πράγματι 
κατέχει μια θέση μεταξύ των χωρών που παρέμεναν προσηλωμένες στο μεγαλύ-
τερο μέρος της ιστορίας τους, και μάλιστα μέχρι πολύ πρόσφατα, στην αρχή του 
αίματος. Το πολιτισμικό περιεχόμενο της ελληνικής ταυτότητας που ακόμη και 
σήμερα θεωρείται ιστορικό γνώρισμά της, όντως συνδυάστηκε με την προβολή της 
εξ αίματος καταγωγής στους νόμους της ελληνικής ιθαγένειας όχι όμως από την 
περίοδο της Επανάστασης ούτε στα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα μέχρι τον 

                                                  
16. Π. ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ, Δίκαιον Ιθαγενείας, ό.π. 29-30.  
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Κριμαϊκό Πόλεμο17. Η τελευταία διαπίστωση επιβεβαιώνεται στην πρώτη ενό-
τητα αυτού του άρθρου με την ανάδειξη της ιστορικότητας της σημασίας του θε-
σμού, της ταυτότητας που συνεπάγεται, αλλά και των βασικών προσδιοριστικών 
του αρχών (jus sanguinis ή jus soli). Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι η γέννηση 
από Έλληνα πατέρα ή και Ελληνίδα μητέρα, παρότι περιλήφθηκε μεταξύ πολλών 
άλλων κριτηρίων το 1821 στον τοπικό οργανισμό της Ανατολικής Χέρσου Ελλά-
δας (το κείμενο που είναι γνωστό ως ‘Άρειος Πάγος’), στη συνέχεια το 1827, στο 
Πολίτευμα που ψήφισε η Γ´ Εθνοσυνέλευση (και πρώτο που δεν έφερε την προ-
σωνυμία ‘προσωρινό’) και κατόπιν στον Κώδικα του ελεύθερου βασιλείου για την 
ελληνική ιθαγένεια το 1835, ούτε ήταν το σπουδαιότερο για τον ορισμό του πολί-
τη ούτε διευκόλυνε την παραχώρηση της ελληνικής ιθαγένειας σε ομάδες ελληνι-
κής καταγωγής που δεν κατοικούσαν εντός της ελληνικής επικράτειας. Η 
συνύπαρξη στις διατάξεις του ίδιου νόμου πολλών κριτηρίων ανά περίπτωση ή και 
υπό όρους είναι σύνηθες φαινόμενο τόσο κατά τη διάρκεια του 19ου όσο και του 
20ού ή και του αρχόμενου 21ου αιώνα. Για την απάντηση, συνεπώς, στο ερώτημα 
ποιο είναι το σπουδαιότερο κριτήριο σε κάθε ιστορική περίοδο, δεν αρκεί η προσε-
κτική ανάγνωση των νόμων ή η αναζήτηση των επιδράσεων των νομοθετικών 
προτύπων τους. Οι νόμοι αποτελούν πράγματι τη βασικότερη πηγή μελέτης στο 
άρθρο αυτό αλλά εξετάζονται με βάση τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές 
συνθήκες κάθε περιόδου και επίσης σε συνάρτηση με τις διεθνείς συγκυρίες που 
υπαγορεύουν ή επηρεάζουν τον σχεδιασμό τους. Επιπλέον διερευνώνται τόσο ο 
τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται οι εκάστοτε νόμοι στην πράξη –εάν εφαρμό-
ζονται– όσο και οι κοινωνικές εντυπώσεις που είναι σκόπιμο σε δεδομένες στιγμές 
να προκαλέσουν, έστω με την ψήφισή τους. Όπως θα αναλυθεί παρακάτω, η 
ελληνική περίπτωση καταδεικνύει ότι οι νόμοι που εκδίδονται, δεν εφαρμόζονται 
πάντοτε: είτε γιατί αυτό δεν είναι εφικτό, επειδή η εφαρμογή τους προϋποθέτει 
κρατικές δομές που δεν υπάρχουν, είτε γιατί δεν είναι πολιτικά ή και εθνικά 
ωφέλιμο είτε για άλλους λόγους.  
Από αυτήν την άποψη η μοναδική ελληνική απόπειρα κατά τη διάρκεια του 

19ου αιώνα να παραχωρηθεί με ευνοϊκούς όρους η ελληνική ιθαγένεια σε ομογενείς 
που κατοικούσαν στο εξωτερικό –μια προσπάθεια που ξεκίνησε μετά τα μέσα της 
δεκαετίας του 1830, όταν ο νεοσύστατος τότε ελληνικός προξενικός μηχανισμός 
επιστρατεύτηκε στο πρόγραμμα ‘τακτοποίησης’ της ελληνικής ιθαγένειας των 
Ελλήνων που είχαν μεταναστεύσει από την οθωμανική επικράτεια πριν την Επα-

17. Πρβλ. Π. ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ, «Το ελληνικόν ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον κατά το πρώτο ήμισυ
του 19ου αιώνος», Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 15/1 (1935) 39-76. Ο 
ίδιος στην παραπάνω μελέτη του (Δίκαιον Ιθαγενείας, 37), επαναλαμβάνει αλλά χωρίς να 
τεκμηριώνει την άποψη ότι η αρχή του jus sanguinis καθιερώθηκε στην Ελλάδα από τα χρόνια 
της Επανάστασης για να διευκολύνει τη διαμόρφωση ευνοϊκού καθεστώτος για τους ομογενείς.  
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νάσταση, καθώς και των απογόνων τους– ήταν διαδικασία μη νόμιμη, σύμφωνα 
με το τότε ελληνικό δίκαιο, δηλαδή τον Κώδικα του 183518. Επίσης δεν συνδυά-
στηκε με την υιοθέτηση μιας πολιτικής αποκλεισμών των αλλογενών κατοίκων 
της χώρας ούτε όμως με την ενθάρρυνση του επαναπατρισμού ομογενών. Επομέ-
νως, στόχος δεν ήταν η ενίσχυση της εθνικής ομοιογένειας της ελληνικής κοινω-
νίας. Όπως προκύπτει από την πλειονότητα των προξενικών αναφορών που υπο-
βάλλονταν στην Αθήνα στο διάστημα της εφαρμογής του παραπάνω προγράμμα-
τος, η επιτυχία του δεν ήταν η προσδοκώμενη: οι περισσότεροι από τους Έλληνες 
του εξωτερικού θεωρούσαν τότε επωφελέστερη για την προάσπιση των οικονομι-
κών τους συμφερόντων τη διατήρηση ξένης ιθαγένειας παρά την απόκτηση της 
ελληνικής ιδιότητας19. Η σημασία που μπορεί να αποκτά η ιθαγένεια τόσο για τα 
κράτη όσο και για τους ανθρώπους μιας εποχής και κατ’ επέκταση ο τρόπος με 
τον οποίο συνδέεται με την προσήλωση των τελευταίων στο έθνος τους, είναι 
ζητήματα που εξαρτώνται από την ιστορική στιγμή και συγκυρία.  
Αναμφίβολα πρόκειται για έναν πολυσύνθετο θεσμό που ενσωματώνει τις 

επιδράσεις των εκάστοτε αναγκών ενός κράτους, ώστε και η περιοδολόγηση της 
εξέλιξής του είναι διαφορετική σε έκαστη περίπτωση. Σε αυτό το άρθρο προ-
τείνεται ότι οι νομοθετικοί ορισμοί που επιλέγουν σε μια δεδομένη εποχή τα κρά-
τη για να διαχωρίσουν τους κατοίκους των επικρατειών τους σε πολίτες και ξέ-
νους, δηλαδή αλλοδαπούς, σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από τον τρόπο με τον ο-
ποίο προσδιορίζουν τα εκάστοτε συμφέροντά τους υπό το πρίσμα των διεθνών ή 
και παγκόσμιων εξελίξεων αλλά και με σημείο αναφοράς τις τάσεις ομοιογενο-
ποίησης του θεσμού, οι οποίες είναι πιθανό να επιβάλλονται από διεθνή συστήμα-
τα ή υπερεθνικούς θεσμούς. Με άλλα λόγια η πολιτική των κρατών στα ζητήματα 
της ιθαγένειας τους δεν ορίζεται αποκλειστικά με γνώμονα την κοινώς αποδεκτή 
αντίληψη της εθνικής συλλογικότητας –αυτή που διαδίδουν οι ηγεσίες τους μέσω 
των κρατικών θεσμών και η οποία συνήθως ανάγεται σε ‘εθνική παράδοση’. Κατ’ 
επέκταση ούτε η επίδραση αυτής της ‘παράδοσης’ είναι ίδια σε κάθε ‘εποχή’ της 
εξέλιξης του θεσμού σε ένα δεδομένο εθνικό πλαίσιο, ούτε η ενδεχόμενη επίκληση 
της από τους εκάστοτε κυβερνώντες μπορεί να ερμηνευτεί με βάση ένα γενικό και 
διαχρονικό σχήμα που έχει στόχο τη διατήρηση της εθνικής ‘συνέχειας’. Υπό αυτό 
το πρίσμα το δίλημμα ανάμεσα στην αρχή της εντοπιότητας ή της εξ αίματος 
καταγωγής, όπως εκφράζεται τα τελευταία χρόνια στην ελληνική περίπτωση, 

                                                  
18. Αναλυτικότερα βλ. E. VOGLI, «A Greece for Greeks by descent? Nineteenth-Century 

Policy on Integrating the Greek Diaspora», στο: D. Tziovas (επιμ.), Greek Diaspora and Mi-
gration since 1700. Society, Politics and Culture, Surrey, Ashgate, 99-110. 

19. Για την εφαρμογή της παραπάνω πολιτικής, βλ. Ε. Κ. ΒΟΓΛΗ, ‘Έλληνες το γένος’: Η 
ταυτότητα και η ιθαγένεια στο εθνικό κράτος των Ελλήνων, 1821-1844, Ηράκλειο, Πανεπι-
στημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 258-280.  
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διερευνάται εδώ με γνώμονα τις ιδιαίτερες συνιστώσες της ιστορικής σημασίας και 
λειτουργίας του ελληνικού θεσμού από τον 19ο αιώνα.  
Με αφετηρία το ερώτημα γιατί ο θεσμός της ιθαγένειας υπήρξε ο πρώτος που 

υιοθετήθηκε στην υπό τα όπλα Ελλάδα και μάλιστα στο αρχικό και πιο κρίσιμο 
στάδιο της προσπάθειας ένταξης του ελληνικού κινήματος στο πλαίσιο της τότε 
διεθνούς νομιμότητας, αναλύεται η σημασία της ιδιότητας του πολίτη τόσο στον 
ευρωπαϊκό όσο και στον ελληνικό 19ο αιώνα (τον αιώνα των ‘αλύτρωτων αδελ-
φών’) σε συνάρτηση με τις πραγματικές ή υποτιθέμενες προκλήσεις που συνεπά-
γεται η ετερότητα για τους δεσμούς που μπορούσαν στην προκειμένη περίπτωση 
να ενώνουν την κοινωνία των Ελλήνων πολιτών με τη ‘φαντασιακή κοινότητα του 
έθνους’, την εθνική ιδεολογία και την ‘κλασική’ έννοια της εθνικής κυριαρχίας και 
ομοιογένειας. Ως δεύτερη περίοδος διερευνάται στη συνέχεια το διάστημα από τις 
αρχές του 20ού αιώνα, που η Ελλάδα παρουσιάζεται ως εθνικό κέντρο μιας τερά-
στιας διασποράς, αφού αναγκάζεται να εγκαταλείψει την επεκτατική πολιτική της 
αλυτρωτικής πατρίδας, ενώ παράλληλα καλείται να διαχειριστεί για πρώτη φορά 
στην ιστορία της την παρουσία μειονοτήτων εντός της επικράτειάς της. Τέλος, ως 
τρίτη παρουσιάζεται η περίοδος που ξεκινά από τη δεκαετία του 1990 και συμπί-
πτει με την αναγνώριση του νέου ρόλου της Ελλάδας ως χώρας υποδοχής ξένων 
μεταναστών –και προσφάτως προσφύγων.  
Η επίδραση της ετερότητας, με απλά λόγια της ταυτότητας του ‘άλλου’, στον 

κυρίαρχο αυτοπροσδιορισμό ενός έθνους μπορεί να θεωρηθεί σχεδόν σε κάθε ‘επο-
χή’ του κράτους του σημείο εκκίνησης εννοιολογικών αναμορφώσεων αλλά και 
αναπροσαρμογών των πολιτικών που συνήθως δοκιμάζονται με σκοπό την ενσω-
μάτωση (όρος που διαφέρει από την αφομοίωση) ή τον παραμερισμό, τον αποκλει-
σμό (ή ακόμη και την εκδίωξη) ξένων ατόμων και ομάδων ως προς την εθνική κα-
ταγωγή τους. Ήδη όμως φάνηκε ότι οι επενέργειες της ετερότητας παρουσιάζουν 
ποικίλες και σημαντικές διαφορές και διακυμάνσεις ανάλογα με τις πολιτικές 
σκοπιμότητες, που επιδιώκει σε μια δεδομένη στιγμή να εξυπηρετήσει ένα κράτος 
μέσω της ενσωμάτωσης ή του αποκλεισμού των ξένων κατοίκων του, εάν θεωρεί 
την παρουσία τους στην επικράτειά του απειλητική, επιζήμια για δεδομένα συμ-
φέροντά του ή ασήμαντη.  
Τέλος, στο άρθρο αυτό δεν προτείνεται ότι η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολι-

τική αποτελεί τον γενικό κανόνα ή έναν κοινώς αποδεκτό πολιτικό προσανατολι-
σμό, απαρτιζόμενο από όρους που είναι θεμιτό και σκόπιμο να εφαρμόζονται από 
όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Εξάλλου, η θεωρητική βιβλιογραφία που θέτει 
υπό αμφισβήτηση τη δυναμική ενός τέτοιου μοντέλου, ή κι ενός πρότυπου ευρω-
παϊκής ταυτότητας είναι εξαιρετικά πλούσια και επαρκώς τεκμηριωμένη. Αντίθε-
τα, εδώ προτείνεται μια διαφορετική ανάγνωση της παραδοσιακής εύνοιας του 
ελληνικού κράτους απέναντι τους ομογενείς και διερευνάται η συσχέτισή της με 
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την καχυποψία ή δυσμένεια του απέναντι στους αλλογενείς, ώστε να ελεγχθεί εάν 
οι εκάστοτε ελληνικές πολιτικές ή και νομοθετικές στρατηγικές υποτάσσονται 
πράγματι στις πολιτικές πιέσεις μιας κοινωνίας που παραμένει σταθερά προση-
λωμένη στο δόγμα ότι οι Έλληνες γεννιούνται Έλληνες, ή αν αυτή είναι η εντύ-
πωση που είναι επιθυμητό να καλλιεργείται. Για την επίτευξη του τελευταίου 
στόχου διερευνάται η παράδοξη αλληλοσυσχέτιση που παρατηρείται ανάμεσα στη 
ελληνική μεταναστευτική πολιτική και τις πολιτικές που σχετίζονται με τα θέμα-
τα των ομογενών, των αποδήμων ή της διασποράς –όροι που εναλλάσσονται ακό-
μη και σήμερα στο ελληνικό νομοθετικό και πολιτικό λεξιλόγιο προκαλώντας εν-
νοιολογικές συγχύσεις, κομματικές αντιπαραθέσεις και πάνω απ’ όλα προβλημα-
τισμούς σχετικά με την ελληνική ταυτότητα και τις παράλληλα αναπτυσσόμενες 
ταυτότητες του ευρύτερου ‘ελληνισμού’ στην ιστορική διαδρομή του. 

Η ελληνική επαναστατική ‘επινόηση’ της ιθαγένειας:  
Σκέψεις για την ιστορική σημασία του θεσμού 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η πρώτη εμφάνιση του θεσμού της ελληνικής 
ιθαγένειας εντοπίζεται τον Νοέμβριο του 1821 στον ‘οργανισμό’ μιας επαναστα-
τικής περιφέρειας, αυτής της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, δύο μήνες περίπου 
πριν αποκτήσει την πρωτεύουσα θέση του στα εθνικά συντάγματα (πολιτεύματα) 
της δεκαετίας 1822-1832. Αν υποθέσουμε ότι πρόθεση του νομοθέτη του τοπικού 
οργανισμού ήταν να δημιουργήσει μια θεσμοθετημένη τοπική ταυτότητα του Έλ-
ληνα, κατά μίμηση ίσως των τοπικών ταυτοτήτων που προϋπήρχαν στο πλαίσιο 
του παλιού καθεστώτος στη Γαλλία, τα γερμανικά κρατίδια του Ρήνου ή άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες της εποχής20, η σκέψη αυτή, που σίγουρα παραμένει μια απλή 
εικασία, σε νομοθετικό επίπεδο θα φανέρωνε μια φιλοσοφικά δομημένη προσπά-
θεια προετοιμασίας μιας κατά κάποιον τρόπο ομαλής μετάβασης από μια υποτι-
θέμενα πρώιμη ελληνική πολιτική ταυτότητα στην ιδιότητα του Έλληνα πολίτη 
με τη νεωτερική τότε σημασία του όρου. Αν πάλι αυτή η υπόθεση έχει κάποια 
βάση, αυτό σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος νομοθέτης είχε μελετήσει με προσοχή 
τουλάχιστον την αντίστοιχη μετάβαση στη Γαλλία μετά το 1789, όπου η ‘επι-
νόηση’ της ιθαγένειας κατέστη επαναστατικό επίτευγμα, επειδή ακριβώς μετα-
μόρφωνε και φιλελευθεροποιούσε τις προϋπάρχουσες ιδεολογικές αρχές, στις ο-
ποίες εδραζόταν η σχέση του Γάλλου υπηκόου με το κράτος. Κι αυτό ήταν πολύ 
πιθανό.  

20. Βλ. σχετικά P. SAHLINS, «The Eighteenth-Century Citizenship Revolution in Fran-
ce», στο: A. Fahrmeif – O. Faron – P. Weil (επιμ.), Migration Control in the North Atlantic 
World. The Evolution of State Practices in Europe and the United States from the French 
Revolution to the Inter-War Period, Νέα Υόρκη και Οξφόρδη, Berghahn Books, 2003, 11-24.  
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Είναι γνωστό ότι αρκετοί Έλληνες που είχαν ζήσει για κάποιο χρονικό διά-
στημα στην Ευρώπη και οι οποίοι ανέλαβαν ρόλους πολιτικού ή και νομοθέτη 
στην υπό τα όπλα Ελλάδα, ήταν άριστα εξοικειωμένοι με τις πολιτικές και νομο-
θετικές εξελίξεις ιδίως της Γαλλίας, άσχετα από το εάν συγκαταλέγονταν στους 
θαυμαστές της Επανάστασής της. Ακόμη κι αν είναι αδύνατο να γνωρίζουμε τις 
πολιτικές πεποιθήσεις τους ή τις θεωρητικές προθέσεις τους σχετικά με τη λει-
τουργία του ελληνικού θεσμού, μπορούμε με βεβαιότητα να υποστηρίξουμε ότι οι 
περισσότεροι από αυτούς ήταν σε θέση να κατανοήσουν πως ο γαλλικός θεσμός 
είχε αναδειχθεί σε ευρωπαϊκό πρότυπο, χάρη στην παραπάνω μετάβαση που εξα-
σφάλιζε: και ήταν αυτή η μετάβαση που στην ουσία μεταμόρφωνε την κοινωνία 
των πολιτών σε πηγή της εθνικής κυριαρχίας και της κρατικής νομιμότητας. 
Εξίσου βέβαιο είναι ότι είχαν απόλυτη επίγνωση των διαφορών ανάμεσα στη 
Γαλλική και την Ελληνική Επανάσταση. Η νεωτερική εκδοχή της γαλλικής 
ιθαγένειας δεν υπήρχε ανάγκη να μεταβάλει ριζικά τη σχέση μεταξύ κράτους και 
έθνους. Αυτό επιβεβαιώνουν τόσο τα πρώτα γαλλικά συντάγματα όσο και ο Αστι-
κός Νόμος του 1804, που, προφανώς λόγω της κορύφωσης τότε των πολέμων του 
στρατηλάτη-αυτοκράτορα Ναπολέοντα, τόνιζε ως σημαντικότερο κριτήριο την 
εθνική καταγωγή, αναγνωρίζοντας πλέον μόνον υπό όρους το κριτήριο της γέννη-
σης εντός της γαλλικής επικράτειας21. Αντίθετα, ο απώτερος στόχος της Ελληνι-
κής Επανάστασης ήταν η ‘επινόηση’ της σχέσης που θα συνέδεε το έθνος με το 
κράτος που επρόκειτο να συσταθεί, εάν ήταν αίσια η έκβασή της. Με άλλα λόγια 
η ταυτότητα του Έλληνα επαναστάτη-πολίτη δεν δημιουργήθηκε στη βάση μιας 
προηγούμενης πολιτικής ταυτότητας, άσχετα από το αν ήταν πράγματι αυτή η 
πρόθεση του εισηγητή του Αρείου Πάγου.  
Ο θεσμός της ελληνικής ιθαγένειας ήταν παράγωγο ενός κινήματός που 

επιδίωκε να καταλύσει οτιδήποτε προϋπήρχε σε επίπεδο κράτους και κοινωνικής 
οργάνωσης. Για την επίτευξη ενός τέτοιου στόχου ήταν αναγκαίο να προωθήσει 
αποκλεισμούς ή και εκδιώξεις ορισμένων αυτοχθόνων ομάδων –εκείνων που ήταν 
οι διακηρυγμένοι εχθροί της Επανάστασης. Εξάλλου, ο μοναδικός τρόπος για την 
ίδρυση ενός ελληνικού κράτους σε τμήμα της επικράτειας του σουλτάνου ήταν η 
ανάδειξη, μέσω της επανάστασης, της ελληνικής ομάδας των μόνιμων κατοίκων 
του σε πολιτικά κυρίαρχη, η οποία αυτονόητα θα υποκαθιστούσε όποια ομάδα 
κατείχε έως τότε αυτόν τον ρόλο. Έτσι εξηγείται γιατί δόθηκε προτεραιότητα 
στην εισαγωγή του θεσμού της ελληνικής ιθαγένειας στο επαναστατικό δίκαιο και 
επίσης γιατί επινοήθηκε εξαρχής ο ορισμός του Χριστιανού αυτόχθονα πολίτη, ο 
οποίος επαναλήφθηκε σε όλα ανεξαιρέτως τα ελληνικά πολιτεύματα και τους 

21. R. BRUBAKER, Citizenship and Nationhood, ό.π. 87-89. Βλ. επίσης A. FAHRMEIR,
«Defining the Citizen», στο: Ph. Dwyer – A. Forest (επιμ.), Napoleon and his Empire. Europe 
1804-1814, Basingstoke, Palgrave, 2007, 185-201.  
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νόμους μέχρι το 1832. Η κοινή αποδοχή του από ανθρώπους διαφορετικών πεποι-
θήσεων και πολιτικών εμπειριών αποδεικνύει ότι, εξαιτίας των συνθηκών που επι-
κρατούσαν στις προσωρινά τώρα ελληνικές επαρχίες τόσο πριν την έναρξη του 
κινήματος όσο και μέχρι το τέλος του, η εθνική (ή εξ αίματος) καταγωγή ήταν 
αδύνατο να αποτελέσει το νομικό κριτήριο που θα διευκόλυνε την ενσωμάτωση 
ομογενών ή τον αποκλεισμό αλλογενών ομάδων από το υπό διαμόρφωση ακόμη 
ελληνικό πολιτικό έθνος. Οι κάτοικοι των υπό τα όπλα επαρχιών δεν προσδιόριζαν 
την ταυτότητά τους με την επίκληση της εθνικής καταγωγής τους, η οποία δεν 
ασκούσε καμία επίδραση στις ομαδοποιήσεις τους από το προηγούμενο καθεστώς. 
Ομοίως, η ταυτότητα των Ελλήνων που ζούσαν εκτός της οθωμανικής επικρά-
τειας, αποκτούσε μόνον πολιτισμικό περιεχόμενο –ουδόλως πολιτικό, εκτός κι αν 
δεχτούμε ως έμμεση ένδειξη πολιτικής σημασίας τη σύνδεση των Ελλήνων του 
αρχόμενου 19ου αιώνα με τους αρχαίους ένδοξους προγόνους τους, τα επιτεύγματα 
των οποίων θαύμαζαν οι Ευρωπαίοι Φιλέλληνες και κατόπιν αρωγοί του ελληνι-
κού κινήματος.  
Με βάση αυτήν τη λογική το σπουδαιότερο κριτήριο της ταυτότητας του επα-

ναστάτη-πολίτη στις επαρχίες του νοτιοδυτικού άκρου της αυτοκρατορίας του 
σουλτάνου ήταν η εντοπιότητα, η αυτοχθονία, που στον συνδυασμό της με τη χρι-
στιανική πίστη προσέφερε το έμβλημα της Ελληνικής Επανάστασης, ακόμη κι αν 
προωθούσε όχι μόνον θεμιτούς εν καιρώ πολέμου αλλά και αθέμιτους αποκλει-
σμούς. Είναι εύκολο δηλαδή να εξηγήσουμε γιατί θεωρήθηκε απαραίτητος ο απο-
κλεισμός των Μουσουλμάνων αυτοχθόνων και αποδεδειγμένα εχθρών της Επανά-
στασης. Δεν είναι όμως το ίδιο εύκολο να κατανοήσουμε τον παράλληλο αποκλει-
σμό των Εβραίων αυτοχθόνων. Μια πρώτη υπόθεση θα ήταν ότι οι Έλληνες νομο-
θέτες πράγματι επιθυμούσαν τον αποκλεισμό και των Εβραίων. Αλλά οι σωζό-
μενες πηγές της εποχής δεν προσφέρουν στοιχεία για την τεκμηρίωση αυτής της 
εξήγησης. Σύμφωνα με μια δεύτερη και αρκετά πειστικότερη υπόθεση, οι Έλλη-
νες νομοθέτες προέβησαν σε αυτήν την επιλογή μάλλον ακούσια –επειδή ήταν 
αδύνατο να επινοήσουν άλλο κριτήριο πέρα από τη χριστιανική πίστη των αυτο-
χθόνων κατοίκων της υπό τα όπλα γης για να πετύχουν στο πρώτο στάδιο την α-
πόδειξη της ελληνικότητάς της. Είναι σχεδόν βέβαιο όμως ότι, όταν ‘επινόησαν’ 
τον συνδυασμό των δύο παραπάνω κριτήριων, έλαβαν υπόψη τους όχι μόνον τις 
εσωτερικές ανάγκες της υπό τα όπλα πολιτείας αλλά και τις διεθνείς συγκυρίες 
της εποχής: οι Εβραίοι δεν διέθεταν την υποστήριξη ούτε τη συμπάθεια κάποιας 
ξένης Δύναμης. Το γεγονός ότι η επιλογή των κριτήριων της ταυτότητας του Έλ-
ληνα πολίτη στηριζόταν στη συνδυαστική αποτίμηση των εσωτερικών αναγκών 
και των διεθνών συνθηκών, επιβεβαιώνει ξεκάθαρα η ανάδειξη της χριστιανικής 
θρησκείας, και όχι αποκλειστικά της ορθόδοξης, σε κριτήριο ελληνικότητας. Μια 
υπό σύσταση πολιτεία Ορθόδοξων αυτοχθόνων θα απέκλειε όχι μόνον τους άλλους 
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Χριστιανούς κατοίκους της υπό τα όπλα επικράτειας της αλλά θα ‘έκλεινε’ εξαρ-
χής τις ‘πύλες’ της προς τους περισσότερους Ευρωπαίους Χριστιανούς και Φιλέλ-
ληνες, ενισχύοντας την εντύπωση ότι το κίνημα εξαρτάται ή και ελέγχεται από τη 
μοναδική ορθόδοξη Δύναμη της εποχής, τη Ρωσία.  
Οι παραπάνω συλλογισμοί εξηγούν πειστικά γιατί οι επαναστάτες πολίτες δεν 

θα μπορούσαν να περιγραφούν από τους νομοθέτες τους ούτε ως Έλληνες το 
γένος ούτε απλά ως αυτόχθονες και μόνιμοι κάτοικοι της υπό τα όπλα ελληνικής 
γης, αφού αυτή η γη, η ελληνική επικράτεια, ούτε ήταν αναγνωρισμένη από τη 
διεθνή κοινότητα της εποχής ούτε ήταν σταθερή. Αντίθετα, ήταν ‘προσωρινή’ 
όπως ακριβώς και τα πολιτεύματα της υπό τα όπλα χώρας μέχρι το 1827, και 
ήταν πιθανό να μεταβάλλεται με γνώμονα την έκβαση των κατά τόπους μαχών. 
Για να υποστηριχθεί όμως ότι οι επιλογές των ηγετών του Αγώνα υπαγορεύονταν 
σε τόσο μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες ή και τους κανόνες του διεθνούς συστή-
ματος της εποχής, είναι απαραίτητο να απαντηθεί προηγουμένως ένα ακόμη ση-
μαντικό ερώτημα: Πώς θα μπορούσαν να εξηγηθούν οι προσπάθειες των Ελλήνων 
επαναστατών να πείσουν για τη νομιμότητα του κινήματός τους με βασικότερο 
επιχείρημά τους την ελληνικότητα της υπό σύσταση κοινωνίας πολιτών, εάν ο θε-
σμός της ιθαγένειας ενσωμάτωνε τις μνήμες του γαλλικού επαναστατισμού τον 
οποίο καταπολεμούσαν σθεναρά οι τότε Μεγάλες Δυνάμεις;  
Η απάντηση θα πρέπει να αναζητηθεί στη διεθνή υποδοχή του θεσμού της 

ιθαγένειας από τις αρχές του αιώνα μέχρι το 1821. Η ιθαγένεια δεν ήταν πια ο 
θεσμός που συμβόλιζε την κοινωνική επανάσταση ή την πολιτική ανατροπή, με 
τον τρόπο που είχαν οραματιστεί οι Γάλλοι ‘επινοητές’ του τα πρώτα χρόνια μετά 
το 1789. Αντίθετα, ήταν θεσμός που είχε ενσωματωθεί αρμονικά στο ευρωπαϊκό 
σύστημα, το οποίο επιβλήθηκε, μετά από πολλές περιπέτειες, από τους νικητές 
του Ναπολέοντα. Με άλλα λόγια ήταν ο θεσμός που προήγαγε τη μαζική πολιτι-
κοποίηση των ευρωπαϊκών εθνικών ταυτοτήτων ως μηχανισμό σταθερότητας και 
αναχαίτισης των επαναστατικών και ανατρεπτικών κινημάτων. Οι πολιτικοί ηγέ-
τες των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής είχαν συνειδητοποιήσει ότι, εάν επιθυ-
μούσαν «να ελέγχουν» αποτελεσματικά τους λαούς τους, όφειλαν να εξασφαλίζουν 
«την ενεργητική συναίνεση ή και παθητική συμμόρφωσή» τους στα κελεύσματα 
της πολιτικής τους. Για να το πετύχουν αυτό όφειλαν πρώτα απ’ όλα να «ζεύουν 
τη φιλοσοφία στο άρμα της δικής τους εξουσίας», έτσι ώστε να καταπολεμούν 
προληπτικά το ξέσπασμα ενός νέου κύκλου επαναστάσεων, που, όπως εκείνες που 
είχαν αναστατώσει την Ευρώπη μετά το 1789, θα μετέτρεπαν την πολιτική 
φιλοσοφία και τα δημοκρατικά δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη σε δική 
τους δύναμη. Η τακτική αυτή χαρακτήριζε τον νέο ιδεολογικό ‘τύπο’ κυβερνη-
τικής πολιτικής, που κυρίως οι προοδευτικές Μεγάλες Δυνάμεις είχαν αναγάγει 
μετά το συνέδριο της Βιέννης σε στρατηγική τακτική προάσπισης της ευρωπαϊκής 
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ισορροπίας.  
Τον σαφέστερο ορισμό αυτού του νέου ‘τύπου’ πολιτικής μας προσφέρει ο Elie 

Kedourie: πρόκειται για το σύνολο των μηχανισμών που επιβάλλονταν, φανερά ή 
σιωπηρά, μέσω των κρατικών θεσμών στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων για 
να αναπαράγουν την κυρίαρχη σε κάθε κράτος εθνική ταυτότητα, μέσω της ο-
ποίας οι πολιτικοί ηγέτες του μπορούσαν να απαιτούν προσήλωση και προπάντων 
πειθαρχία στους νόμους που οι ίδιοι θέσπιζαν και ενέκριναν22. Τουλάχιστον από 
τα τελευταία χρόνια πριν τη γαλλική ήττα στο Βατερλό, ο θεσμός της ιθαγένειας 
δεν ήταν επιλογή επαναστατών αλλά ήταν ένα πολιτικό μέτρο που εισήγαγαν και 
προσάρμοζαν στις πολιτικές στρατηγικές τους οι νόμιμες κρατικές ηγεσίες, ακόμη 
και οι απολυταρχικές23. Οι διατάξεις της ιθαγένειας του αυστριακού Αστικού 
Νόμου του 1811 μπορούν να θεωρηθούν χαρακτηριστικό παράδειγμα (αλλά και 
πρότυπο της απολυταρχικής εκδοχής του θεσμού)24. Εξάλλου, οι νόμιμες ηγεσίες 
είχαν την αρμοδιότητα να ψηφίζουν νόμους και να επιλέγουν ποια δικαιώματα 
παραχωρούν και σε ποιες ομάδες. Άσχετα από αν η απώτερη επιδίωξή τους ήταν 
η διαμόρφωση κανόνων μαζικής πολιτικής συμπεριφοράς, που θα μπορούσαν να 
περιορίζουν ή και να εκμηδενίζουν την επιρροή ενδεχόμενων κοινωνικών συσσω-
ματώσεων ή ισχυρών κοινωνικών ηγετών εντός των κρατών τους, αυτή ήταν πια η 
κοινώς αποδεκτή ‘προοδευτική’ μέθοδος διακυβέρνησης. Ομοίως, η επέκταση πα-
ρόμοιων κανόνων στον ευρύτερο ευρωπαϊκό κόσμο της εποχής, στον οποίο επιθυ-
μούσαν να ενταχθούν και οι Έλληνες επαναστάτες, αποτελούσε εγγύηση για τη 
διασφάλιση της ειρήνης και σταθερότητας. Στη λογική της διάδοσης όλο και πε-
ρισσότερων ομοιόμορφων χαρακτηριστικών, δηλαδή κανόνων, πολιτικών πρα-
κτικών και θεσμών, εδράζεται η διαμόρφωση από τον αρχόμενο 19ο αιώνα ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού πολιτισμού με κοινές αρχές και αξίες. Είναι ουτοπικό, συ-
νεπώς, να θεωρούμε πως ήταν οι λαοί ή τα έθνη της εποχής, που υπό τον ενθου-
σιασμό της αρχής της αυτοδιάθεσης ή και του δικαιώματος στην επανάσταση που 
επίσης τους είχαν υποδείξει οι Γάλλοι μετά το 1789, απαιτούσαν νόμους που θα 
αναγόρευαν τα μέλη τους σε πολίτες των κρατών τους.  
Μέχρι τα μέσα του αιώνα λοιπόν τα περισσότερα από τα ‘παλιά’ κράτη της 

ηπείρου είχαν ψηφίσει νόμους ιθαγένειας χωρίς απαραίτητα ο θεσμός να 

                                                  
22. E. KEDOURIE, Ο εθνικισμός, μετ. Σπ. Μαρκέτος, επιστ. επιμ. Π. Ε. Λέκκας, πρόλ.: 

Π. Μ. Κιτρομηλίδης, Αθήνα, Κατάρτι, 1999, 85-86.  
23. Όπως ήδη αναφέρθηκε, άλλωστε, ο θεσμός λειτουργούσε σε κάποια πρώιμη μορφή του 

και πριν το 1789 και τη γαλλική επαναστατική ‘επινόηση’, δηλαδή την πλήρη αναδιαμόρφωσή 
του. Βλ. σχετικά P. SAHLINS, «The Eighteenth-Century Citizenship Revolution in France», 
ό.π., και A. FAHRMEIR, «Defining the Citizen», ό.π.  

24. Βλ. σχετικά A. FAHRMEIR, Citizens and Aliens. Foreigners and the Law in Britain 
and the German States, 1789-1870, Νέα Υόρκη και Οξφόρδη, Berghahn Books, 2000, 17.  
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παρουσιάζεται δημοκρατικός με τη σημασία που αποκτούσε στη Γαλλία τα πρώτα 
χρόνια μετά το 1789. Άλλωστε, τη δεδομένη εποχή η ανάγκη της θέσπισης νό-
μων της ιθαγένειας δεν υπαγορευόταν από τυχόν επιδιώξεις αναχαίτισης μετα-
ναστευτικών κυμάτων ούτε όμως ενίσχυσης της εθνικής ομοιογένειας των κρατών 
διά του αποκλεισμού γενικά των ξένων κατοίκων τους –των αλλοδαπών. Αλλά και 
η σημασία των πολιτικών δικαιωμάτων ήταν καταφανώς διαφορετική από ό,τι 
είναι σήμερα. Για παράδειγμα, δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι λίγες μέ-
ρες μετά τη ψήφιση του Αρείου Πάγου από τη συνέλευση της Ανατολικής Στε-
ρεάς Ελλάδας ή δύο περίπου μήνες αργότερα, όταν το πρώτο Προσωρινό Πολίτευ-
μα αναγνώρισε όλους τους Χριστιανούς αυτόχθονες των υπό τα όπλα επαρχιών 
πολίτες της ‘προσωρινής’ Ελλάδας, οι ίδιοι έσπευσαν να παραλάβουν τα αποδει-
κτικά έγγραφα της νέας ιδιότητάς τους ή ίσως και τα διαβατήρια τους, ώστε να 
διεκδικούν την προστασία και τα δικαιώματά τους στο εξωτερικό. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια της Επανάστασης, δεν υπήρχαν υπηρεσίες για την έκδοση τέτοιων εγ-
γράφων ούτε κρατικοί θεσμοί που μπορούσαν να εγγυηθούν την προστασία των 
δικαιωμάτων του Έλληνα πολίτη. Όσον αφορά τα διαβατήρια ούτε καν προβλε-
πόταν κάποια διαδικασία για την έκδοσή τους, αφού το ελληνικό κράτος ούτε είχε 
αναγνωριστεί ακόμη από τη διεθνή κοινότητα της εποχής ούτε διέθετε προξενεία 
ή εκπροσώπους του στο εξωτερικό. Αντίθετα, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν είχε 
ούτε σταθερά σύνορα. Η τελευταία μάλιστα ήταν μια πρόσθετη περιπλοκή που 
επιβεβαιώνει ότι η αναγόρευση των αυτοχθόνων πολεμιστών του, δηλαδή μόνον 
των Χριστιανών, σε Έλληνες πολίτες ήταν στην ουσία ο μοναδικός τρόπος για τον 
χαρακτηρισμό και της υπό τα όπλα γης ως ελληνικής.  
Με βάση τις συνθήκες της Επανάστασης οι ελληνικοί νόμοι και οι αρμοδιότη-

τες των ελληνικών αρχών επεκτείνονταν στους ανθρώπους που ορίζονταν ως Έλ-
ληνες πολίτες, αφού η ταυτότητά τους παρουσιαζόταν πιο σταθερή από την ελλη-
νικότητα της γης και δεν εξαρτιόταν από το αποτέλεσμα μιας μάχης. Για αυτόν 
τον λόγο το Πολίτευμα του 1823 ενίσχυε το κριτήριο της εντοπιότητας με την 
προσθήκη της μόνιμης κατοικίας σε κάποια από τις υπό τα όπλα επαρχίες, αφού 
και οι αυτόχθονες ήταν πολύ πιθανό να μετατρέπονται αρκετά συχνά σε ετερό-
χθονες, εάν η γενέτειρά τους περιερχόταν στην εξουσία του εχθρού. Σε αυτό το 
πλαίσιο η γέννηση από Έλληνα πατέρα, όσες φορές εμφανίστηκε στους επανα-
στατικούς νόμους, αφορούσε αποκλειστικά εκείνους που βρίσκονταν σε ευρωπαϊκές 
χώρες, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειονότητα δεν ήταν αυτόχθονες των υπό 
τα όπλα επαρχιών ενώ εάν χαρακτηρίζονταν από τον Έλληνα νομοθέτη απλά ως 
Χριστιανοί, δεν θα διαφοροποιούνταν από τους άλλους Χριστιανούς Ευρωπαίους 
στα κράτη των οποίων ζούσαν. Ούτε όμως είναι βέβαιο ότι η παραχώρηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με μοναδικό κριτήριο την καταγωγή αποδείκνυε κάποιας 
μορφής συμπάθεια της υπό σύσταση πολιτείας.  
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Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον τοπικό οργανισμό του Αρείου Πάγου το 
1821, η ελληνική καταγωγή συνεπαγόταν μόνον υποχρεώσεις και ήταν αρκετά 
εύκολο να μετατραπεί και σε ένα είδος εθνικής ‘τιμωρίας’: σύμφωνα με αυτόν τον 
νόμο, όσοι Έλληνες το γένος δεν εγκατέλειπαν άμεσα τις δραστηριότητές τους στο 
εξωτερικό για να εγκατασταθούν στην προσωρινή ελληνική επικράτεια και να 
λάβουν μέρος στον πόλεμο, αποκλείονταν «ισοβίως» από τα δικαιώματα του 
Έλληνα. Αλλά και στο Πολίτευμα του 1827, που η γέννηση από Έλληνα πατέρα, 
δηλαδή από Έλληνα πολίτη, δεν συνδυάστηκε με άλλες προϋποθέσεις ή τιμωρίες, 
δεν οδήγησε στην αναγνώριση Ελλήνων πολιτών στο εξωτερικό. Ο πρώτος λόγος 
ήδη αναφέρθηκε: η ιθαγένεια ενός κράτους που δεν υπήρχε στον πολιτικό χάρτη 
της εποχής, ήταν αδύνατο να επηρεάσει την ταυτότητα ανθρώπων που κατοικού-
σαν σε άλλες πολιτείες. Ωστόσο, ο κυριότερος λόγος ήταν ότι η άμεση πολιτογρά-
φηση ομογενών θα μπορούσε να εφαρμοστεί μόνον όταν κάποιοι από τους Έλλη-
νες μετανάστες θα διέθεταν την ελληνική ιθαγένεια, ώστε να μπορούν να την 
κληροδοτούν στους απογόνους τους. Στο μεταξύ οι Έλληνες κάτοικοι του εξω-
τερικού που είχαν μεταναστεύσει μέχρι και το 1821, παρέμεναν στη συντριπτική 
πλειονότητά τους Οθωμανοί υπήκοοι ή είχαν πολιτογραφηθεί στις νέες πατρίδες 
τους. Εάν πάλι αναζητήσουμε εξαιρέσεις, τη μοναδική αποτελούσαν ίσως όσοι 
Χριστιανοί αυτόχθονες είχαν μεταναστεύσει στο δίμηνο περίπου διάστημα μετά 
τη ψήφιση του πρώτου Προσωρινού Πολιτεύματος και μέχρι τον Φεβρουάριο του 
1822, που εκδόθηκε ο έκτακτος νόμος για την απαγόρευση της εξόδου Ελλήνων 
πολιτών από την υπό τα όπλα χώρα, ενόσω διαρκούσε ο πόλεμος. Αλλά είναι 
απίθανο ότι αυτή ήταν η ομάδα που είχαν κατά νου οι νομοθέτες του 1827, όταν 
προέβησαν στην προσθήκη της εξ αίματος καταγωγής στο τρίτο Πολίτευμα (και 
συνάμα πρώτο που δεν έφερε την προσωνυμία ‘προσωρινό’). Η πειστικότερη λοι-
πόν εξήγηση αυτής της απόφασής τους ήταν ότι επιθυμούσαν να ‘τιμήσουν’ με 
την ελληνική ιθαγένεια όσους Έλληνες το γένος είχαν μεταβεί στην υπό τα όπλα 
χώρα τα προηγούμενα χρόνια, διεκπεραιώνοντας έτσι και μια πολιτική εκκρεμό-
τητα, αφού πολλοί από αυτούς είχαν αναλάβει από την πρώτη στιγμή ρόλους και 
αξιώματα που μόνον οι Έλληνες πολίτες είχαν το δικαίωμα να κατέχουν (του 
πρωθυπουργού, του υπουργού κ.ά.)25. 
Η τρίτη Εθνοσυνέλευση, άλλωστε, εξέλεξε τον Ιωάννη Καποδίστρια ως πρώτο 

Πρόεδρο της υπό σύσταση Ελλάδας, που λόγω της εθνικής καταγωγής του ανα-
γνωριζόταν αυτομάτως πολίτης με την άφιξή του στην υπό τα όπλα ακόμη Ελ-
λάδα. Φαίνεται σχεδόν βέβαιο, συνεπώς, ότι το κριτήριο της εθνικής καταγωγής 
αποκτούσε κυρίως συμβολική σημασία στους επαναστατικούς νόμους. Εξυπη-
ρετούσε τη νοητή ‘επανένωση’ γύρω από το μελλοντικό κράτος, εάν επιτυγχα-
                                                  

25. Τα ζητήματα αυτά εξετάζονται διεξοδικότερα στο Ε. ΒΟΓΛΗ, ‘Έλληνες το γένος’, 
ό.π., όπου παρατίθεται αναλυτικά και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.  
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νόταν τελικά η σύστασή του, των διαφόρων τμημάτων της ‘φαντασιακής κοινότη-
τας’ του έθνους, η οποία είχε διασπαστεί μετά την έναρξη του κινήματος σε τρία 
μέρη: το πρώτο ταυτιζόταν με την υπό τα όλα επικράτεια και τους Χριστιανούς 
αυτόχθονες κατοίκους της αλλά και τους ετερόχθονες επίσης Χριστιανούς ή και 
ελληνόφωνους πολεμιστές από τις υπόλοιπες οθωμανικές επαρχίες. Το δεύτερο 
απαρτιζόταν από τους συντοπίτες των τελευταίων, οι οποίοι παρέμειναν στις μη 
εξεγερμένες γενέτειρές τους στο κράτος του σουλτάνου (αυτοί που θα αποκαλού-
νταν τα επόμενα χρόνια ‘αλύτρωτοι’). Το τελευταίο αποτελούσαν όσοι είχαν μετα-
ναστεύσει νωρίτερα όχι μόνον από τις εξεγερμένες αλλά και τις υπόλοιπες οθωμα-
νικές επαρχίες σε τρίτες χώρες και παρέμεναν σε αυτές μαζί με τους απογόνους 
τους –αυτή ήταν η προεπαναστατική ή προκρατική ελληνική διασπορά.  

Έλληνες το γένος και ξένοι στην κοινωνία των Ελλήνων πολιτών 

Ήδη φάνηκε ότι η έννοια του ομογενούς δεν επηρέαζε τον ελληνικό ‘κοσμοπο-
λιτισμό’ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1820 –έννοια που συνήθως χρησι-
μοποιείται για να περιγράψει την ισότητα ενώπιον των επαναστατικών νόμων όχι 
μόνον των Ελλήνων πολιτών αλλά και των αλλογενών αλλοδαπών που βρίσκονταν 
στις υπό τα όπλα επαρχίες και στη συντριπτική τους πλειονότητα ήταν Ευρωπαίοι 
Φιλέλληνες και συμπολεμιστές των Ελλήνων. Είναι γνωστό ότι στις ίδιες επαρχί-
ες οι Ευρωπαίοι προστατεύονταν από τις κυβερνήσεις τους και πριν το 1821, χάρη 
στις συμφωνίες που εκείνες εξασφάλιζαν κατά καιρούς από τον σουλτάνο. Ωστόσο, 
σε επίπεδο θεωρητικών αρχών, οι διακηρυγμένοι στόχοι του επαναστατικού δικαί-
ου όσον αφορά τη θέση των ξένων στην υπό τα όπλα πολιτεία απομακρύνονταν 
σημαντικά από τις επιδιώξεις του προκάτοχου καθεστώτος. Ακολουθούσαν τα 
πλέον προοδευτικά πρότυπα της εποχής και τεκμηριώνονταν στο όνομα της αν-
θρώπινης αξιοπρέπειας και της ολοκλήρωσης των ‘φυσικών χρεών’ του ανθρώπου 
με τρόπο που όχι μόνο θύμιζε τις εντυπωσιακές και ρηξικέλευθες διατυπώσεις της 
Γαλλικής Επανάστασης αλλά και ικανοποιούσε τις χώρες τους.  
Φυσικά, ο αποκλεισμός τους, κατά τη νομοθετική λογική του Άρειου Πάγου, 

από τα δικαιώματα της ‘εισόδου εις πολιτικά’ και ‘εις πολεμικά’, του ‘εκλέγειν’ 
και ‘εκλέγεσθαι’, αλλά και της ιδιοκτησίας, που προφανώς είχε στόχο να κατοχυ-
ρώσει την προνομιακή θέση στην υπό σύσταση πολιτεία των Ελλήνων πολιτών 
άσχετα από την εθνική καταγωγή τους, ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί υπό συνθή-
κες πολέμου. Άλλωστε, οι ξένοι κατέφθαναν στις υπό τα όπλα επαρχίες και ήταν 
ευπρόσδεκτοι σε αυτές κυρίως χάρη στην αναμενόμενη συνδρομή τους στις ‘πολε-
μικές’ υποθέσεις της. Από το 1823 η απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας αποτελούσε 
προϋπόθεση για την πολιτογράφηση τους υπό τον πρόσθετο όρο ότι θα κατοικού-
σαν για πέντε χρόνια στην υπό τα όπλα Ελλάδα. Το Πολίτευμα του 1827 μείωσε 
το παραπάνω δοκιμαστικό διάστημα στα τρία έτη και επίσης προσέθεσε και άλλες 
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ευνοϊκές περιπτώσεις πολιτογράφησης ξένων. Για παράδειγμα, όλοι όσοι είχαν 
υπηρετήσει «πολεμικώς» για δύο χρόνια αποκτούσαν άμεσα την ελληνική ιθαγέ-
νεια ενώ όσοι ήδη βρίσκονταν ή επρόκειτο να μεταβούν στη χώρα και ήταν ικανοί 
να συμβάλουν στην πρόοδο των τεχνών, των επιστημών, του εμπορίου και της βι-
ομηχανίας της μπορούσαν να αιτηθούν την πολιτογράφησή τους σε ένα έτος. Ό-
πως είναι φανερό, κατά το σκεπτικό των νομοθετών του 1827, οι Φιλέλληνες πο-
λεμιστές συνιστούσαν μία διακριτή ομάδα υποψήφιων πολιτών, οι οποίοι θα ήταν 
επιθυμητό να πολλαπλασιαστούν, αφού στόχος ήταν η οικονομική ανάπτυξη της 
μελλοντικής χώρας. Βέβαια, τα δικαιώματα της «πληρεξουσιότητας» και της «α-
ντιπροσωπείας» δεν παραχωρούνταν αμέσως μετά την πολιτογράφησή τους. Αν 
και, κατά το σύνταγμα του 1823, απαιτούνταν δέκα πρόσθετα έτη, σύμφωνα με 
το Πολίτευμα του 1827, ήταν προτιμότερο να μην προβλέπεται χρονικός περιορι-
σμός. Εξάλλου, ο ελληνικός εκλογικός νόμος που επρόκειτο να συνταχθεί, όταν θα 
το επέτρεπαν οι περιστάσεις, θα ρύθμιζε επακριβώς τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις της συμμετοχής έκαστης ομάδας Ελλήνων πολιτών στη λήψη των συλλογι-
κών αποφάσεων26.  
Στον Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας του ελεύθερου βασιλείου που εκδό-

θηκε το 1835, ο απόηχος του επαναστατικού ‘κοσμοπολιτισμού’ έλαβε τη μορφή 
της αναδρομικής αποκατάστασης των ‘υπερμαχησάντων διετίαν’ Φιλελλήνων, οι 
οποίοι για διάφορους λόγους δεν είχαν τακτοποιήσει μέχρι τότε την πολιτογρά-
φησή τους αλλά κατοικούσαν στην ελληνική επικράτεια. Στο εξής οι αλλοδαποί 
που θα μετανάστευαν στη χώρα, θα είχαν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση πο-
λιτογράφησης μετά από την τριετή παραμονή τους. Η επανάληψη της ειδικής 
πολιτογράφησης όσων αλλοδαπών θα προσέφεραν «λαμπράς εκδουλεύσεις εις το 
Κράτος», τώρα συνδέθηκε ανοικτά με τις πρώτες προσπάθειες αγροτικού εκσυγ-
χρονισμού και εκβιομηχάνισης. Από αυτήν την άποψη η σπουδαιότερη αλλαγή, 
που επέφερε ο νόμος του 1835, υπό την επίδραση και πάλι του γαλλικού προ-
τύπου27, ήταν η δημιουργία δίπλα στους «ενεργούς» Έλληνες πολίτες μιας κατη-
γορίας «πιθανών» ή «υποψηφίων» Ελλήνων, που απαρτιζόταν είτε από όσους εί-
χαν γεννηθεί «εκτός της Ελλάδος από πατέρα Έλληνα» –ξεκάθαρα πια Έλληνα 
πολίτη– είτε «εντός της Ελλάδος υπό ξένων γονέων»28. Η εισαγωγή για πρώτη 
φορά του κριτηρίου της γέννησης εντός της Ελλάδας χωρίς άλλες προϋποθέσεις 
αξίζει μεγαλύτερη προσοχή. Δεν ήταν απαραίτητα απόδειξη της εύνοιας του νο-

                                                  
26. Αναλυτικότερα για το ζήτημα αυτό, βλ. Ε. ΒΟΓΛΗ, «‘Γνήσιοι’ ή ‘νεόφυτοι’ Έλληνες 

και ‘ξένοι’: Η κοινωνία των Ελλήνων υπό διαμόρφωση (1821-1856)», Πρακτικά του 24ου Ελλη-
νικού Ιστορικού Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη 30 Μαΐου-1 Ιουνίου 2003), Θεσσαλονίκη 2004, 227-
242. 

27. R. BRUBAKER, Citizenship and Nationhood, ό.π. 86-91.  
28. Ε. ΒΟΓΛΗ, ‘Έλληνες το γένος’, ό.π. 243-251. 
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μοθέτη απέναντι στους Βαυαρούς στρατιώτες και τους άλλους υπαλλήλους του 
Όθωνα, που θα επιθυμούσαν να παρατείνουν τη διαμονή τους στη χώρα μετά την 
περάτωση της θητείας σε αυτήν. Ακόμη κι αν ήταν αρκετά μεγάλος ο αριθμός 
των Βαυαρών ή των άλλων Ευρωπαίων που ήδη βρίσκονταν κυρίως στην πρωτεύ-
ουσα, η εισαγωγή στον ελληνικό νόμο του παραπάνω κριτηρίου συνδυάστηκε με 
τον σχεδιασμό ενός ευρύτερου προγράμματος προσέλκυσης ξένων μεταναστών ή 
«εποίκων» –Ευρωπαίων και Γερμανών29. Αυτό ήταν το πρώτο αλλά και μοναδικό 
πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού κράτους που προτάθηκε με σκοπό τη 
μετατροπή του σε κέντρο υποδοχής μεταναστών.  
Τον Μάιο του 1834 ελληνική αντιπροσωπεία υπέγραψε με τη Βυρτεμβέργη 

την πρώτη διμερή συνθήκη που προέβλεπε δασμολογικές απαλλαγές και άλλες 
ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της αμοιβαίας μετανάστευσης των υπη-
κόων των δύο κρατών. Φυσικά, στόχος ήταν μόνον η μετάβαση μεταναστών στην 
Ελλάδα και για την επίτευξή του είχε ήδη γίνει το πρώτο βήμα: ένας Βαυαρός 
υπολοχαγός στάλθηκε στη Βυρτεμβέργη για να διαπραγματευτεί τους όρους. Η 
αποστολή του χαρακτηρίστηκε επιτυχημένη αλλά δεν είχε συνέχεια, διότι ο Πρόε-
δρος της Αντιβασιλείας, Joseph von Armansperg, που είχε αναλάβει προσωπικά 
την προετοιμασία του προγράμματος, το εγκατέλειψε, κρίνοντας σκόπιμο να μην 
προωθήσει τη ψήφιση σχετικού νόμου. Έτσι, το σχέδιο που κατέθεσε ο ίδιος το 
καλοκαίρι, οδήγησε στην έκδοση μόνον δύο διαταγμάτων, τα οποία συσσωρεύ-
τηκαν στον όγκο των εγγράφων του υπουργείου των Εξωτερικών αλλά δεν δημο-
σιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ούτε γνωστοποιήθηκαν στο εξωτε-
ρικό για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον υποψήφιων μεταναστών30. Επίσης δεν 
υπογράφηκαν άλλες διμερείς συμβάσεις που θα διευκόλυναν τη μετανάστευση 
ξένων στο ελληνικό βασίλειο. Η έκδοση μιας σειράς διαταγμάτων «περί στρατιω-

29. Δεν υπάρχουν στοιχεία την εποχή αυτή για τον αριθμό των ξένων μεταναστών της
ελληνικής επικράτειας. Ωστόσο, το 1842 ο Frederick Strong αναφέρει ότι στην Ελλάδα υπήρ-
χαν 4.071 αλλοδαποί, στους οποίους συγκαταλέγει και τους Επτανησίους (που, κατά τις εκτι-
μήσεις του, ανέρχονταν σε 2.000 άτομα). Από τους υπόλοιπους, 850 ήταν, κατά τους υπολο-
γισμούς του, Γερμανοί και 500 από τη Μάλτα. Στους Ευρωπαίους μετανάστες που δεν είχαν 
αποκτήσει ακόμη την ελληνική ιθαγένεια, περιλαμβάνει 300 Ιταλούς, 75 Γάλλους, 50 Ρώσους, 
30 Δανούς και άλλους 216 που προέρχονταν από διάφορες χώρες. Βλ. FR. STRONG, Greece as 
a Kingdom; or, A Statistical Description of that Country, from the Arrival of King Otto, in 
1833, down to the Present Time. Drawn from Official Documents and other Authentic Sources, 
Λονδίνο 1842, 46. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μοναδικοί μετανάστες που απασχολούνταν τη 
δεδομένη εποχή σε δευτερεύουσες εργασίες, τις οποίες δεν προτιμούσαν οι γηγενείς, ήταν οι 
Μαλτέζοι. Αυτοί μάλιστα θεωρούνταν συνήθως υπεύθυνοι και για την αύξηση της εγκληματικό-
τητας ακόμη και εντός της ελληνικής πρωτεύουσας. 

30. Ε. ΒΟΓΛΗ, ‘Έλληνες το γένος’, ό.π. 250-251.
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τικού εποικισμού» στην Τίρυνθα, το Ηράκλειο της Αττικής και τη θέση Στεφάνι 
το 1837, το έτος δηλαδή που έληγε η θητεία των Βαυαρών στρατιωτών του Όθω-
να, υπήρξε η ύστατη αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση και 
ενσωμάτωση ξένων μεταναστών στη χώρα –αλλά μόνον των συγκεκριμένων31. Αν 
και η παραπάνω πρωτοβουλία προκάλεσε και πάλι πολλές επικρίσεις, διότι για 
την ίδρυση αυτών των «αποικιών» προβλέπονταν σημαντικές παροχές και διευκο-
λύνσεις από την πλευρά του κράτους, το ζήτημα ήταν ξεκάθαρα πια πολιτικό.  
Οι ελληνικές αντιδράσεις βρίσκουν την καλύτερη ίσως έκφρασή τους στην 

επίθεση που εξαπέλυσε από τις στήλες της αντιβαυαρικής εφημερίδας του, της 
Ελπίδος, ο Κωνσταντίνος Λεβίδης. «Προς τι ζητεί η Κυβέρνησις ξένας αποικίας 
ενώ διά καταλλήλων διοικητικών μέτρων εδύνατο να κατορθώση πολυαρίθμους 
Ελληνικάς αποικίας;», αναρωτιόταν ο ίδιος, με αφορμή το ενδιαφέρον που εκδήλω-
σαν εκείνη την εποχή οι Έλληνες κάτοικοι της Λαμίας για τη μετανάστευσή τους 
στη χώρα. Προφανώς η τότε κυβέρνηση προτιμούσε την παραμονή των εν λόγω 
Ελλήνων στη Λαμία, προκειμένου μακροπρόθεσμα να πετύχει την ενσωμάτωση 
όχι μόνον των ίδιων αλλά και της επαρχίας τους στο ελληνικό βασίλειο. Αν και οι 
στόχοι της αλυτρωτικής πολιτικής δεν είχαν αποσαφηνιστεί ακόμη, αυτό δεν 
σημαίνει πως δεν υπήρχαν. Ο Λεβίδης πάντως, λίγους μήνες αργότερα εξηγούσε 
με σαφή τρόπο, γιατί ο ίδιος προτιμούσε ομογενείς παρά αλλογενείς –και κυρίως 
Βαυαρούς– μετανάστες στην ελληνική επικράτεια: Η «Παβαρία διά να ελαφρώση 
το έδαφός της από το περίσσευμα του πληθυσμού της», είχε ήδη στείλει τμήμα 
του στη νεοσύστατη Ελλάδα, το οποίο δεν «αρκείτο εις το να κατέχη την δευτέραν 
τάξιν» εντός αυτής, «ούτε ηδελφίζετο με το Ελληνικόν έθνος, διά να συγχωνευθή». 
Αντίθετα, είχε την ελευθερία να «ενυπάρχη ως έθνος εις έθνος και [να] διαμένη 
απρόσμικτος και ακοινώνητος», επιδιώκοντας «να δημεύση την ανωτάτην διεύθυν-
σιν των ελληνικών πραγμάτων εις χείρας του, από την οποίαν επιμένει να παρα-
γκωνίζη τους Έλληνας ως αναξίους και ανικάνους»32. 
Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους που η παρουσία ξέ-

νων προκαλούσε προβληματισμούς και ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές κοι-
νωνικές μεταμορφώσεις που θα μπορούσε να επιφέρει. Αλλά ο κυριότερος φόβος 
δεν απέρρεε από τον κίνδυνο της αλλοίωσης της εθνικής, θρησκευτικής ή και 
γλωσσικής ομοιογένειας του λαού της αλλά από το γεγονός ότι οι ξένοι μετανά-
στες παρουσιάζονταν ανώτεροι, προνομιούχοι και ευνοημένοι σε αυτή τη συνάντη-
σή τους στον ελλαδικό χώρο με τους πολίτες, τους αυτόχθονες ή Έλληνες το γένος 
ετερόχθονες –και μάλιστα σε μια εποχή που ούτε οι δύο τελευταίες κατηγορίες 

                                                  
31. Θ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ – Γ. Κ. ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ελληνική νομοθεσία από του 1833 μέχρι 

του 1866, τόμ. 5, Αθήνα 1866, 283-289. 
32. Βλ. Η Ελπίς, αρ. 22, 1 Ιαν. 1837 και στην ίδια εφημερίδα το ανυπόγραφο άρθρο με 

τίτλο «Εξομολόγησις του περιοδικού τύπου», αρ. 66-67, 25 Ιούλιος 1837.  
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Ελλήνων συνυπήρχαν πάντα αρμονικά. Αντίθετα, οι Βαυαροί και οι άλλοι Ευρω-
παίοι φαίνεται πως είχαν περισσότερα κοινά γνωρίσματα με τους μορφωμένους 
και γλωσσομαθείς Έλληνες που είχαν φτάσει στη χώρα από την Ευρώπη μετά το 
τέλος του πολέμου και οι οποίοι, όπως θα φανεί και παρακάτω, θεωρούνταν επί-
σης ‘ξένοι’, αν και Έλληνες την καταγωγή, από την κοινωνία των αυτοχθόνων 
πολιτών. 
Η ενίσχυση της συνοχής μιας κοινωνίας, που απαρτιζόταν από πολλές και 

διαφορετικές ομάδες, ήταν αναμφίβολα εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία –και η 
κυριότερη αιτία δεν ήταν η πρόκληση που συνεπαγόταν η ταυτότητα των ξένων 
ως προς την εθνική καταγωγή τους. Εξάλλου, αν για τη μεταστροφή του αρνητι-
κού κλίματος κατά των Βαυαρών μεταναστών αποδείχθηκε αρκετή η απόφαση 
του Όθωνα να τους απομακρύνει στα τέλη του 1837 από την ελληνική διοίκηση 
και τα ‘εθνικά’ αξιώματα33 –και όχι απαραίτητα από την ελληνική επικράτεια ή 
από το δικαίωμα της πολιτογράφησης– το επόμενο απαραίτητο βήμα για τη δια-
σφάλιση της κοινωνικής ισορροπίας ήταν η «εκκαθάριση του ετεροχθονισμού». 
Πράγματι, αυτός ήταν ο όρος που χρησιμοποιήθηκε σε αρκετές συνεδριάσεις της 
πρώτης συντακτικής Εθνοσυνέλευσης του ελεύθερου βασιλείου μετά το κίνημα 
της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, για να περιγράψει τη διαδικασία ‘ομογενοποίησης’ 
των αυτοχθόνων και των ετεροχθόνων Ελλήνων από την Ευρώπη, η οποία που 
οδήγησε στο περίφημο Ψήφισμα αποκλεισμού των τελευταίων από ορισμένα πο-
λιτικά δικαιώματα –τον διορισμό δηλαδή σε δημόσιες υπηρεσίες– για ένα χρονικό 
διάστημα.  
Οι διαπιστώσεις λοιπόν που ακολουθούν, μας προετοιμάζουν να 

κατανοήσουμε την εξέλιξη της αλληλοσυσχέτισης ανάμεσα στην εθνική και την 
πολιτική ταυτότητα του Έλληνα μετά τα μέσα του αιώνα. Πρώτα από όλα, κα-
τέστη σαφές γιατί απορρίφθηκε τόσο νωρίς το ενδεχόμενο η νεοσύστατη Ελλάδα 
να καταστεί προνομιακός χώρος ή προτεκτοράτο των συμπατριωτών του βασιλιά 
ή και άλλων Ευρωπαίων. Φυσικά, ήταν αδύνατο να επιχειρηθούν αποκλεισμοί ή 
εκδιώξεις όσων Βαυαρών ή Ευρωπαίων ήδη ζούσαν στη χώρα –ακόμη κι αν αυτό 
ήταν το αίτημα διάφορων ελληνικών κοινωνικών ομάδων. Ωστόσο, το γεγονός ότι 
η προοπτική προσέλκυσης με ευνοϊκούς όρους άλλων Βαυαρών ή Ευρωπαίων 
μεταναστών δεν ξανασυζητήθηκε, δεν ήταν αποτέλεσμα της εγκατάστασης στην 
ελληνική επικράτεια των ομογενών μεταναστών, δηλαδή των προσφύγων από 
την οθωμανική επικράτεια, οι οποίοι κατέφθαναν στη χώρα μέχρι τον Ιούνιο του 
1837, σύμφωνα με τους όρους της πρώτης ανταλλαγής πληθυσμών της ελληνι-
κής ιστορίας34.  

33. J. A. PETROPULOS, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο (1833-
1843), Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1985, τόμ. 1, σ. 315.  

34. Είναι αξιοσημείωτο μάλιστα ότι, όσοι υποψήφιοι μετανάστες από την οθωμανική επι-
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Αν πάλι θα ήταν σκόπιμο να αναζητήσουμε το χρονικό ορόσημο της ανάκλη-
σης των επαναστατικών φιλελεύθερων αρχών σε σχέση με την ελληνική ταυτότη-
τα, που προοιώνιζε και την αναδίπλωσή της σε συντηρητικότερα σχήματα, ανα-
πόφευκτα οδηγούμαστε στις τελευταίες μέρες του 1843 και στο πρώτο τρίμηνο 
του 1844 –με άλλα λόγια στις συνεδριάσεις της Εθνοσυνέλευσης, που σήμανε την 
επάνοδο στην κοινοβουλευτική και συνταγματική πολιτεία των επαναστατικών 
χρόνων. Η αλλαγή της κοινωνίας των πολιτών που μας ενδιαφέρει στο σημείο 
αυτό, ενσωματώθηκε στο περίφημο Ψήφισμα Β´ της Εθνοσυνέλευσης. Όπως εί-
ναι φανερό, στρεφόταν όχι απαραίτητα εναντίον των αλλοεθνών αλλοδαπών αλλά 
κυρίως των ετεροχθόνων Ελλήνων το γένος, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στη χώ-
ρα από την Ευρώπη μετά το 1827 –το έτος που διεξήχθη η Γ´ Εθνοσυνέλευση 
και, όπως ήδη αναφέρθηκε, περιλήφθηκε ανάμεσα στα άλλα κριτήρια της ελληνι-
κότητας η εξ αίματος καταγωγή και από τους τελευταίους μήνες του οποίου, δη-
λαδή μετά τη ναυμαχία του Ναβαρίνου, ξεκίνησε στο επίπεδο της διπλωματίας το 
τελικό στάδιο της διαδικασίας σύστασης ελληνικού κράτους. Λογικά οι περισ-
σότεροι από αυτούς ήταν ήδη Έλληνες πολίτες, ακόμη κι αν είχαν πολιτογρα-
φηθεί με τους όρους που προβλέπονταν είτε στο Πολίτευμα του 1827 είτε στον 
Κώδικα του 1835 για τους αλλογενείς αλλοδαπούς. Τώρα όμως αποκτούσαν την 
εμπειρία του εθνικού αποκλεισμού, στο όνομα μιας ρομαντικής εκδοχής του 
πατριωτικού φρονήματος, ακόμη κι αν το παραπάνω Ψήφισμα, υπό την επίδραση 
των ιδεολογικών αναθεωρήσεων της πρώτης δεκαετίας του ελεύθερου πολιτικού 
βίου, παρουσιαζόταν ή και εγκωμιαζόταν ως αφετηρία της μεταστροφής των 
νομοθετικών αντιλήψεων από τη διαμόρφωση μιας ανοικτής κοινωνίας πολιτών 
προς μια Ελλάδα αποκλειστικά για τους Έλληνες –συγκεκριμένα τους ‘γνήσιους’ 
Έλληνες πολίτες και όχι γενικά τους Έλληνες ‘το γένος’. Κατά το ίδιο πνεύμα, η 
έννοια της ‘γνήσιας’ ελληνικότητας οριζόταν σε συνάρτηση με την αυτοχθονία 
παρά το ‘ελληνικό αίμα’.  
Με απλούστερα λόγια οι περισσότεροι από τους πληρεξούσιους της Εθνοσυ-

νέλευσης που διέθεταν πολιτική προϋπηρεσία, συμφώνησαν ότι για να αποτρέψουν 
πιθανές κοινωνικές αναστατώσεις, θα έπρεπε να αποδεχτούν τον διαχωρισμό των 
Ελλήνων πολιτών σε κατηγορίες με κριτήριο είτε τη γέννησή τους εντός της ελ-

                                                 
κράτεια παραβίαζαν την προβλεπόμενη προθεσμία για την εγκατάστασή τους στη χώρα, έχα-
ναν το παραπάνω δικαίωμά τους και υπόκειντο στο θεσμικό πλαίσιο της πολιτογράφησης που 
προβλεπόταν στον Κώδικα του 1835 για τους αλλογενείς πολίτες ξένων χωρών. Βλ. τα κείμενα 
των μεταναστευτικών πρωτοκόλλων και την ανάλυσή τους στο: Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΤ. 
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – Θ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ, Εφημερίς του Υπουργείου των Εσωτερικών, ήτοι Συλλο-
γή κατά χρονολογικήν τάξιν και καθ’ ύλην των δοθεισών εξηγήσεων επί ζητημάτων αναφυ-
έντων κατά την εφαρμογήν των εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου των Εσωτερικών αναγο-
μένων Νόμων, φυλλάδιο Α´: Ελληνική Ιθαγένεια, Αθήνα 1853, 6-8 και 31-37.  
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ληνικής επικράτειας είτε το χρονικό διάστημα της παραμονής τους σε αυτήν. 
Αναμφίβολα επέλεξαν τον δεύτερο τρόπο διαχωρισμού, προφανώς διότι μπορούσε 
να αποδειχθεί ‘προσωρινός’. Φυσικά, δεν υπήρχε νομοθετικό προηγούμενο ή κά-
ποιος νόμος που θα μπορούσε να στηρίξει την παραπάνω διάκριση. Από την άλλη 
πλευρά όμως ούτε το παραπάνω Ψήφισμα εφαρμόστηκε κατά γράμμα, παρά 
μόνον ίσως τους πρώτους μήνες. Με άλλα λόγια οδήγησε σε μερικές εκατοντάδες 
απολύσεων από τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες: όλοι σχεδόν οι Έλληνες την 
καταγωγή που ζημιώθηκαν με αυτόν τρόπο, αλλά και αρκετοί ‘ξένοι’, Ευρωπαίοι, 
παρέμειναν στην επικράτεια, αναμένοντας την αποκατάστασή τους με την πάροδο 
του χρόνου σε αξιώματα παρόμοια με αυτά που απώλεσαν –στόχος που για τους 
περισσότερους μάλλον επιτεύχθηκε– ενώ όσοι από τους τελευταίους δεν ενδιαφέ-
ρονταν για την πολιτογράφησή τους στην Ελλάδα, την εγκατέλειψαν. Το Ψήφι-
σμα, συνεπώς, αποδείχθηκε μία συμβολική χειρονομία εκ μέρους των Ελλήνων 
πολιτικών, όπως πράγματι είναι και σήμερα πολλές πολιτικές και νομοθετικές 
αποφάσεις που σχετίζονται με τον θεσμό της ιθαγένειας. Στην πραγματικότητα, 
η διάκριση που όντως κατοχυρώθηκε μετά το τέλος της Συνέλευσης τόσο στο σύ-
νταγμα που ψηφίστηκε όσο και στον εκλογικό νόμο, ήταν εκείνη μεταξύ των Ελ-
λήνων πολιτών και των αλλοδαπών κατοίκων της επικράτειας.  

Jus sanguinis ή Jus soli;  
Περιπέτειες ταυτότητας σε μια αλυτρωτική πατρίδα 

Αξίζει να σταθούμε σε μία ακόμη στιγμή της πρώτης Εθνοσυνέλευσης του ε-
λεύθερου βασιλείου και συγκεκριμένα σε μία αγόρευση των τελευταίων συνεδριά-
σεων της, τον Μάρτιο, η οποία αφιερώθηκε σε μια εκλαϊκευμένη παρουσίαση της 
τυπολογίας των κρατών της εποχής με βάση την προτίμησή τους στην αρχή της 
εξ αίματος καταγωγής ή της εντοπιότητας. Ο ομιλητής, ο γνωστός πολιτικός και 
διπλωμάτης Σπυρίδων Τρικούπης, εξηγούσε ότι υπήρχαν τρεις κατηγορίες κρα-
τών. Στην πρώτη εντάσσονταν όσα είχαν «χρείαν εισαγωγής έξωθεν κατοίκων» 
και για να προσελκύσουν ξένους μετανάστες επέτρεπαν την εύκολη πρόσβαση 
στην ιθαγένειά τους με βάση την αρχή της εντοπιότητας ή μόνιμης κατοικίας 
στην επικράτειά τους. Τα κράτη της δεύτερης κατηγορίας, επειδή είχαν «χρείαν 
εξαγωγής κατοίκων», επέλεγαν το κριτήριο της εθνικής καταγωγής και, συνεπώς, 
της κληρονομικής μεταβίβασης της ιθαγένειάς τους, ώστε να συντηρούν τους 
δεσμούς με τους ομοεθνείς μετανάστες τους σε ξένες επικράτειες. Η τρίτη κατη-
γορία, τέλος, απαρτιζόταν από τα κράτη που δεν είχαν καμία από τις παραπάνω 
ανάγκες, οπότε προσάρμοζαν τους νόμους τους μεταξύ των δύο αρχών, προκειμέ-
νου και να αποτρέπουν την προσέλευση ξένων στην επικράτεια τους αλλά και τη 
μετανάστευση των πολιτών τους σε άλλες χώρες.  
Η Ελλάδα, κατά το συμπέρασμά του, είχε την περίεργη τύχη να εντάσσεται 
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και στις τρεις κατηγορίες. Αφενός ήταν αραιοκατοικημένη, ώστε ήταν φυσικό να 
επιθυμεί την αύξηση του αριθμού των κατοίκων της. Από την άλλη πλευρά είχε 
κληρονομήσει από τη σύστασή της μια σημαντική διασπορά στην Ευρώπη αλλά 
και πολλές ομάδες αλύτρωτων στο κράτος του σουλτάνου. Επομένως, είχε την 
ανάγκη όχι μόνο να ενισχύσει τους δεσμούς της με όλους τους έξω Έλληνες αλλά 
και να κρατήσει ελεύθερο ‘χώρο’ εντός της επικράτειάς της για αυτούς, κατά 
προτεραιότητα φυσικά τους αλύτρωτους, αφού η επιδίωξη της ‘απελευθέρωσής’ 
τους νομιμοποιούσε, όπως είχε εξηγήσει στη δική του αγόρευση δύο περίπου 
μήνες νωρίτερα ο Ιωάννης Κωλέττης, τη νέα αποστολή που αναλάμβανε τώρα το 
ελεύθερο κράτος: τη Μεγάλη Ιδέα. Με απλούστερα λόγια αυτό που χρειαζόταν τη 
δεδομένη εποχή η Ελλάδα, δεν ήταν η προσέλκυση ξένων ή ομογενών μεταναστών 
αλλά η υιοθέτηση της πολιτικής που θα διευκόλυνε τους «μυριάδας ομοθρήσκων, 
ομογλώσσων, [και] ομογενών αδελφών» να αναπτύξουν δεσμούς μαζί της, έτσι 
ώστε η πρώτη διαφαινόμενη λύση, η πολιτογράφησή τους με τη μεταφορική 
σημασία του όρου, να επιφέρει στο μέλλον και την αντίστοιχη ‘πολιτογράφηση’ 
(δηλαδή προσάρτηση) των ιδιαίτερων πατρίδων τους35. Με αυτόν τον τρόπο στη 
Συνέλευση του 1844 συντελέστηκε η επίσημη πολιτική αναγόρευση της Ελλάδας 
σε αλυτρωτική πατρίδα. Αυτή υπήρξε η σπουδαιότερη ιδιότητά της που προσέφε-
ρε για τις επόμενες οκτώ περίπου δεκαετίες το ιδεολογικό υπόβαθρο της ‘νοερής’ 
ενσωμάτωσης στο κράτος-πατρίδα όλων ανεξαιρέτως των μελών «της ελληνικής 
φυλής»36 και επίσης καθόριζε το ειδικό περιεχόμενο των όρων ενσωμάτωση ή εύ-
νοια της πατρίδας προς τους ομογενείς.  
Η ενσωμάτωση παρέπεμπε σε μια ‘φαντασιακή’ ενοποίηση μεταναστών, αλύ-

τρωτων και ελεύθερων Ελλήνων με σημείο αναφορά την πατρίδα παρά στην ουσι-
αστική ένταξη εντός της ελλαδικής κοινωνίας των πρώτων, που ήταν προτιμότερο 
να συνδράμουν στον αλυτρωτικό αγώνα από το εξωτερικό αλλά και των δεύτερων, 
οι οποίοι ήταν σκόπιμο να παραμένουν στις γενέτειρές τους στην οθωμανική επι-
κράτεια, όπου οι Έλληνες πρόξενοι θα κόπιαζαν καθημερινά –όπως ανέφερε και ο 
Κωλέττης στην ομιλία του– για την προστασία όσων τουλάχιστον διέθεταν ελλη-

                                                  
35. Για την ανάλυση της αγόρευσης του Τρικούπη στη συνεδρίαση ΞΕ´ της Εθνοσυνέ-

λευσης την 6η Μαρτίου 1844, βλ. Ε. ΒΟΓΛΗ, ‘Έλληνες το γένος’, ό.π., 357-361. Βλ. επίσης 
την αγόρευσή του στο: Η της τρίτης Σεπτεμβρίου εν Αθήναις Εθνική Συνέλευσις, Πρακτικά, 
[Αθήνα 1844], φωτ. ανατύπωση της Βουλής των Ελλήνων υπό τον τίτλο Πρακτικά της Α´ εν 
Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, επιμ. Γ. Σωτηρέλης, Αθήνα 1995, 596-599.  

36. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όρος ελληνική φυλή τονίστηκε με προσοχή στην αγόρευση 
«περί της μεγάλης (…) της πατρίδος ιδέας» του πρώτου αιρετού πρωθυπουργού της κοινο-
βουλευτικής Ελλάδας και δεινού ρήτορα, Κωλέττη, η οποία μάλιστα του χάρισε και τον τίτλο 
του ‘πατέρα’ της Μεγάλης Ιδέας. Για τη γνωστή αγόρευσή του στη συνεδρίαση ΛΑ´ της 14ης 
Ιανουαρίου 1844, βλ. ό.π. 190-194.  
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νική ιθαγένεια. Ομοίως, η υπέρτατη ένδειξη της εύνοιας του ελληνικού κράτους 
απέναντι στους ομογενείς δεν ξεπερνούσε την προσπάθεια των πολιτικών, που την 
άνοιξη του 1844 ετοιμάζονταν για τον πρώτο προεκλογικό τους αγώνα, να υπερα-
σπιστούν την ενότητα του έθνους διά του κριτήριου της εξ αίματος καταγωγής 
έναντι της γέννησης στην ελληνική γη, της αυτοχθονίας, που είχε αποδειχθεί δη-
μοφιλέστερο στις προηγούμενες συνεδριάσεις της Εθνοσυνέλευσης, και έτσι να 
αποτρέψουν μια αλλαγή του Κώδικα της ιθαγένειας, που θα εξαιρούσε το κριτήριο 
της εθνικής καταγωγής, όπως προτάθηκε. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 
1850 δεν εκδηλώθηκε άλλη διαφωνία σχετικά με την ταυτότητα του πολίτη.  
Οι πρώτες ενστάσεις εκφράστηκαν για τελείως διαφορετικούς λόγους, κατά τη 

διάρκεια της κρίσης του Ανατολικού Ζητήματος, που οδήγησε στον Κριμαϊκό Πό-
λεμο. Αρχικά οδήγησαν σε επιφυλάξεις της μορφής ότι κάποιοι αλλογενείς ήταν 
πιθανό να είχαν διατελέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήκοοι ξένων κρατών, 
πριν αξιοποιήσουν το δικαίωμα που τους παραχωρούσε ο ελληνικός νόμος για να 
γίνουν Έλληνες ή ότι πολλοί από αυτούς μπορεί να είχαν γεννηθεί τυχαία στην 
ελληνική επικράτεια, ώστε μάλλον δεν ήταν δίκαιο να ελληνοποιηθούν. Προφανώς 
ο σπουδαιότερος διαφαινόμενος κίνδυνος δεν ήταν η αναξιοπιστία αυτών των νέων 
Ελλήνων. Πειστικότερη φαίνεται η υπόθεση ότι στόχος ήταν η αποκατάσταση 
μιας ιδιάζουσας εκδοχής της ‘εθνικής δικαιοσύνης’, το κοινωνικό αίτημα που είχε 
συζητηθεί εκτενώς στις συνεδριάσεις της Εθνοσυνέλευσης του 1844, και το οποίο 
τώρα μεταμορφωνόταν με τη βοήθεια του νομοθέτη σε πολιτική πρακτική των 
κυβερνητικών ελίτ, ενισχύοντας αποτελεσματικά τον ελληνικό αλυτρωτικό εθνικι-
σμό. Εξάλλου, ο λόγος που προκάλεσε τη δεδομένη εποχή τους παραπάνω προ-
βληματισμούς, δεν ήταν ούτε η παρουσία στο ελληνικό βασίλειο κάποιας ομάδας 
ξένων που ήταν σκόπιμο να αποκλειστούν, ούτε η αναμενόμενη προσέλευση αλλο-
γενών ή ομογενών μεταναστών. Σύμφωνα με τα στοιχεία των σωζόμενων πηγών, 
η ωρίμανση της ιδέας για τη μεταρρύθμιση του Κώδικα της ελληνικής ιθαγένειας 
θα πρέπει να συσχετιστεί με την ανάγκη εφαρμογής μιας συστηματικής αλυτρω-
τικής στρατηγικής με τον τρόπο περίπου που είχαν οραματιστεί το 1844 ο Τρι-
κούπης ή ο Κωλέττης, επειδή ακριβώς δεδομένες συγκυρίες είχαν δημιουργήσει 
πια τις προϋποθέσεις αυτής της αλλαγής: αφενός ήταν η πρώτη ελληνοτουρκική 
εμπορική συνθήκη (γνωστή ως Συνθήκη της Κάνλιτζας) που υπογράφηκε το Μά-
ιο του 1855, προσφέροντας μία προσωρινή λύση στην ήδη πολύχρονη ελληνο-
τουρκική διένεξη χάρη στη συμφωνία των δύο ενδιαφερόμενων κρατών να μην α-
ναφερθούν στην ιθαγένεια των ελληνικής καταγωγής κατοίκων της οθωμανικής 
επικράτειας (όπως είχαν πράξει δηλαδή στο σχέδιο συνθήκης του 1840, το οποίο 
τελικά δεν επικυρώθηκε)37. Αφετέρου ήταν η πρώτη έμπρακτη απόδειξη της 

37. Στην ουσία η Συνθήκη της Κάνλιτζας έδινε τέλος στην πρώτη και ίσως σημαντικότερη
σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών ως προς το ζήτημα της πολιτικής ταυτότητας των Ελλήνων 
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μαχητικής εκδοχής του ελληνικού εθνικισμού κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού 
Πολέμου.  
Σε αυτό το πλαίσιο οι νέες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια που περιλή-

φθηκαν στον Αστικό Νόμο του 1856, αναδείκνυαν σε κυριότερο κριτήριο της ταυ-
τότητας του πολίτη τη γέννηση από Έλληνα πατέρα, τονίζοντας την ανάγκη δια-
τήρησης και ενίσχυσης των δεσμών της πατρίδας όχι απαραίτητα με τους μετα-
νάστες της στο εξωτερικό αλλά κυρίως με τους αλύτρωτους. Μια προσεκτική 
ανάγνωση των επιχειρημάτων με τα οποία υπερασπίστηκε τη μεταρρύθμιση ο 
υπουργός Δικαιοσύνης και εισηγητής του νέου νόμου, Μιχαήλ Σκαλιστήρης, είναι 
δυνατό να μας αποκαλύψει τις απώτερες προθέσεις της ελληνικής πολιτικής τη 
δεδομένη στιγμή. Στην αρχή της αιτιολόγησής του εξήγησε ότι «μόνη η περί-
στασις του ότι εγεννήθη τις εντός της Ελλάδος», ήταν απολύτως «αφιλόστοργον» 
από την πλευρά της μητέρας-πατρίδας να ανάγεται σε κριτήριο που έθετε σε ίση 
μοίρα τον «όλως ξένον και άγνωστον» προς το έθνος με τον απόδημο Έλληνα ‘το 
γένος’ –ακόμη και αυτόν που «εξ ελαφρίας» είχε παραιτηθεί από την ελληνική 
ιθαγένεια. Γνώριζε φυσικά ότι το πρόβλημα που οδήγησε στην ανάγκη της αλλα-
γής του νόμου της ιθαγένειας δεν ήταν η γενίκευση του φαινομένου της αποποί-
ησης της ελληνικής ιθαγένειας από μετανάστες πολίτες, σε μια εποχή, άλλωστε, 
που η μετανάστευση Ελλήνων πολιτών ήταν μάλλον ασήμαντη. Αν πράγματι 
υπήρχαν ορισμένοι απόδημοι που είχαν εγκαταλείψει εθελούσια μέχρι εκείνη τη 
στιγμή την ελληνική ιθαγένεια, προφανώς ήταν ελάχιστοι –και παρέμειναν 
ελάχιστοι ακόμη και μετά την εντατικοποίηση της ελληνικής μετανάστευσης από 
τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Τη διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει η 
έρευνα των σχετικών δικαστικών αποφάσεων, αφού επρόκειτο για ζήτημα που 
οριζόταν με διατάξεις του ποινικού δικαίου. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι 
με το πρώτο σκέλος του επιχειρήματός του ο υπουργός προσπαθούσε να συγκινή-
σει τους πολίτες που παρίσταντο στη συνεδρίαση της βουλής εκείνη τη μέρα ή 
όσους επρόκειτο να αναγνώσουν τις σχετικές συζητήσεις στις εφημερίδες τους. 
Δεν αποκλείεται πάλι ότι προσπαθούσε να εξασφαλίσει τη ψήφο όσο το δυνατό 
περισσότερων βουλευτών της αντιπολίτευσης, αφού επρόκειτο για εθνικό ζήτημα. 
Ωστόσο, το πιθανότερο είναι ότι υπέρτατος στόχος του ήταν να ευαισθητοποιήσει 
τους ίδιους τους αλύτρωτους στη γειτονική χώρα, οι περισσότεροι από τους οποί-
ους θα ενημερώνονταν τις επόμενες μέρες από τους Έλληνες προξένους ή τους 
δημοσιογράφους τους για την εν λόγω συζήτηση και την αλλαγή του ελληνικού 
νόμου. Εάν πάντως υπήρχε κάποια πιθανότητα ένας νόμος του βασιλείου να ενώ-
σει σε ‘φαντασιακό’ επίπεδο τις διάφορες ομάδες του έθνους, ανεξάρτητα από τον 
τόπο της διαμονής τους, η περίτεχνη ολοκλήρωση του επιχειρήματος του Σκαλι-
                                                 
της οθωμανικής επικράτειας ή ‘διαφιλονικουμένων Ελλήνων’. Για τη σύγκρουση αυτή, βλ. Ε. 
ΒΟΓΛΗ, ‘Έλληνες το γένος’, ό.π. 287-293.  
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στήρη στόχευε ακριβώς σε αυτήν: Περισσότερο Έλληνας από εκείνον που γεννή-
θηκε στην Ελλάδα από αλλοδαπό πατέρα, θα έπρεπε να θεωρείται, υποστήριξε ο 
υπουργός, όποιος γεννήθηκε έστω από Ελληνίδα μητέρα και αλλοδαπό πατέρα 
(αλλά μη νόμιμο, ώστε να μην έχει αποκτήσει τη δική του ιθαγένεια), για τον α-
πλό λόγο ότι και στις δικές του φλέβες «κυκλοφορεί αίμα ελληνικόν». Με την τε-
λευταία φράση του προσέφερε τον θεμέλιο λίθο του μύθου που άσκησε πολιτική 
επιρροή τουλάχιστον μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή: οι Έλληνες ‘το αίμα’ 
ήταν ‘δίκαιο’ να διατηρούν το προνόμιο της ελεύθερης πρόσβασης στην ‘οικο-
γένεια’ των Ελλήνων πολιτών, χωρίς όμως να είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν 
την κατοικία τους στην ελληνική γη, ενόσω βρισκόταν σε εξέλιξη το ‘πρόγραμμα’ 
της αλυτρωτικής πολιτικής38.  
Αποδεικνύεται, λοιπόν, πως η νομοθετικά κυρίαρχη θέση που αποδίδεται σε 

κάποιο από τα προβαλλόμενα κριτήρια ελληνικότητας, υπαγορεύεται κατά κανόνα 
από συγκεκριμένες εσωτερικές ανάγκες ή και διεθνείς συγκυρίες παρά από την 
επιδίωξη να δημιουργηθεί για εθνικούς λόγους ένα ευνοϊκό καθεστώς απέναντι 
στους ομογενείς ή μια κλειστή κοινωνία απέναντι στους αλλογενείς. Για παρά-
δειγμα, η διαδικασία της πολιτογράφησης που προέβλεπε για ομογενείς και αλλο-
γενείς αλλοδαπούς ο νόμος του 1856, ‘ευεργετούσε’ τους πρώτους μόνον με τον 
περιορισμό κατά ένα έτος της ‘δοκιμαστικής’ περιόδου της διαμονής τους στη χώ-
ρα πριν αποκτήσουν το δικαίωμα υποβολής της σχετικής αίτησης. Αντίθετα δεν 
εξαιρούσε τους αλλοδαπούς από την ειδική περίπτωση πολιτογράφησης σε έξι μό-
λις μήνες, εάν ήταν σε στρατεύσιμη ηλικία και είχαν την πρόθεση να καταταγούν 
στον ελληνικό στρατό. Παράλληλα ο ίδιος νόμος επέκτεινε όχι μόνον σε ολόκληρη 
τη ‘φαντασιακή’ κοινότητα του έθνους, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια των μελών 
της, αλλά και στους αλλοδαπούς κατοίκους της χώρας την απόλαυση ορισμένων 
ελληνικών δικαιωμάτων –των λεγόμενων βασικών αστικών δικαιωμάτων– την 
παραχώρηση των οποίων ο T. H. Marshall αναγνωρίζει ως πρώτο στάδιο σε ιστο-
ρική σειρά εξέλιξης της δημοκρατίας39. Φυσικά, στην ελληνική περίπτωση δεν 
ήταν αυτός ο λόγος. Στόχος ήταν η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Το παραδεχό-
ταν ανοικτά ο υπουργός Σκαλιστήρης, τονίζοντας ότι αναμενόταν εθνικά επω-
φελής η παραχώρηση και στους αλλοδαπούς των δικαιωμάτων να λαμβάνουν εντός 
της Ελλάδας κληρονομιές συγγενών τους, να διαχειρίζονται ελεύθερα, σύμφωνα 
με τους ελληνικούς νόμους, τις περιουσίες τους, αλλά και να δέχονται ή να κάνουν 
δωρεές και όποιες άλλες οικονομικές συμφωνίες. Με απλά λόγια ο ελληνικός νόμος 

38. Βλ. στην αιτιολογική έκθεση του υπουργού Σκαλιστήρη με ημερομηνία 25 Ιουνίου
1856, Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής κατά την τρίτην σύνοδον της Δ΄ Βουλευτικής 
Περιόδου, Αθήνα 1856, τόμ. Β΄, 276.  

39. T. H. MARSHALL, Citizenship and Social Class, Λονδίνο, Cambridge University
Press, 1950. 
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έπρεπε να πείθει και συνάμα να παρακινεί τον ξένο «να μεταφέρη και διαχειρίζη-
ται την περιουσία του εν τη Ελλάδι, και να επιθυμήση αυτήν διά πατρίδα του, κα-
τοικών επί τέλους εν αυτή» –κι αυτό επίσης ήταν δίκαιο, «διότι ως άνθρωπος και ο 
αλλοδαπός έχει δικαίωμα να απαιτή σεβασμόν της προσωπικότητός του και της 
περιουσίας του»40. 
Εξάλλου, καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα η παρουσία αλλογενών αλλοδα-

πών στη χώρα δεν αποτελούσε απειλή για την εθνική ομοιογένειά της ούτε έθετε 
σε κίνδυνο την προνομιακή θέση των ομογενών –σε όποιο βαθμό κι αν ήταν προ-
νομιακή. Όπως ήδη φάνηκε, η μοναδική εξαίρεση παρατηρήθηκε στα πρώτα 
χρόνια της βασιλείας του Όθωνα αλλά και η ‘βαυαροκρατία’, όπως και ο κίνδυνος 
μετατροπής της Ελλάδας σε χώρα υποδοχής ξένων μεταναστών ή ευρωπαϊκή 
αποικία, ξεπεράστηκαν γρήγορα. Τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα δεν παρουσιαζό-
ταν ως το νεοσύστατο κράτος που προσέφερε ευκαιρίες πλουτισμού σε φιλόδοξους 
ή ριψοκίνδυνους ξένους επενδυτές ούτε συγκαταλεγόταν στις ακμάζουσες χώρες 
που προσείλκυαν το ενδιαφέρον ξένων μεταναστών. Αντίθετα, η έλλειψη θέσεων 
εργασίας και οι αργοί ρυθμοί της αγροτικής και βιομηχανικής ανάπτυξής της ή-
ταν παράγοντες που από τις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα οδηγούσαν ολοένα και 
περισσότερους Έλληνες πολίτες στην απόφαση της μετανάστευσης. Ως αποτέ-
λεσμα η άποψη ότι ο κόσμος χωριζόταν σε χώρες υποδοχής και χώρες αποστολής 
μεταναστών, εφόσον οι μεταναστευτικές ροές ακολουθούσαν αυστηρά και απαρέ-
γκλιτα δεδομένους δρόμους41, αφενός παρουσιαζόταν καθησυχαστική με βάση 
τους όρους της ελληνικής εθνικής ιδεολογίας και αφετέρου φαινόταν να υποβαθμί-
ζει τόσο το δημογραφικό έλλειμμα της μετανάστευσης από τον ελλαδικό χώρο όσο 
και τις ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειές του. Επομένως, η αναζή-
τηση ισορροπίας ανάμεσα στις ταυτότητες της Ελλάδας ως εθνικού αλυτρωτικού 
κέντρου και χώρας αποστολής μεταναστών δεν επηρέαζε άμεσα το εννοιολογικό 
περιεχόμενο της εδαφικότητας ή της εθνικότητας ούτε τη διάκριση μεταξύ ομογε-
νών και αλλογενών που καθιέρωσε ο νόμος του 1856.  
Το γεγονός πάλι ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις αρνούνταν για αρκετές δεκα-

ετίες να αποτολμήσουν μια σαφή και συντονισμένη πολιτική παρέμβαση. Στόχος 
ήταν η προσέλκυση προς το εξωτερικό, κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμε-
ρικής, οφειλόταν πρωτίστως στην αδυναμία τους να απαντήσουν σε μια σειρά πε-
ρίπλοκων ερωτημάτων σχετικά με το μεταναστευτικό φαινόμενο και τις επενέρ-
γειές του στην ελληνική ταυτότητα, όπως: α´) αν επρόκειτο για φαινόμενο διε-
θνούς ή εσωτερικής πολιτικής· β´) αν ωφελούσε ή ζημίωνε τα ελληνικά εθνικά 
συμφέροντα· γ´) αν ήταν σκόπιμο να συνδυαστεί με την ενθάρρυνση της παλιννό-
                                                  

40. Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής, ό.π. 272. 
41. A. DUMMET – A. NICOL, Subjects, Citizens, Aliens and Others. Nationality and 

Immigration Law, Λονδίνο, Weidenfeld και Nicolson, 1990, 4-5. 
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στησης των ανθρώπων που μετανάστευαν και συνέδραμαν από τον νέο τόπο την 
ελληνική οικονομία με τα εμβάσματά τους αλλά παράλληλα αποκτούσαν διαφορε-
τικές πολιτικές συνήθειες, νοοτροπίες και συμπεριφορές λόγω της μακρόχρονης 
παραμονής τους στο εξωτερικό· δ´) εάν η ενθάρρυνση της παλιννόστησης μέσω 
κάποιου οργανωμένου κρατικού προγράμματος, πέρα από τις περιπλοκότητες και 
τις δυσκολίες του σχεδιασμού του, υπήρχε κίνδυνος να ‘ανοίξει’ τις πύλες της χώ-
ρας όχι μόνον στους μετανάστες από τον ελλαδικό χώρο αλλά και σε αλύτρωτους, 
περιορίζοντας έτσι τα εθνολογικά ερείσματα της αλυτρωτικής πολιτικής· και, τέ-
λος, ε´) με ποιον τρόπο ήταν δυνατό να ορίζεται η ταυτότητα του μετανάστη, έτσι 
ώστε να διαφοροποιείται από εκείνη του αλύτρωτου42. Η παρέμβαση του ελληνι-
κού κράτους στο φαινόμενο της μετανάστευσης ή σωστότερα στις σχέσεις του με 
τη διασπορά του επιχειρήθηκε, όπως θα αναφερθεί παρακάτω, όταν αποδείχθηκε 
αναγκαία με γνώμονα την εξέλιξη της αλυτρωτικής πολιτικής –και όχι όταν απα-
ντήθηκαν τα παραπάνω ερωτήματα. Μέχρι τότε η προτίμηση στο δίκαιο του αί-
ματος με τη σημασία που περιγράφηκε μέχρι το σημείο αυτό, είχε ήδη διαγράψει 
τον πρώτο και ίσως πιο ‘ρομαντικό’ κύκλο της, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ‘ρο-
μαντικός’, γιατί δεν χαρακτηριζόταν από την επιβολή εκτεταμένων κοινωνικών 
και πολιτικών αποκλεισμών αλλά μάλλον εμπλουτιζόταν με απλουστευτικά, α-
τεκμηρίωτα και σχεδόν αφελή επιχειρήματα. Το σπουδαιότερο από αυτά ήθελε 
τους φιλαπόδημους από τη ‘φύση’ τους Έλληνες το γένος να διαθέτουν εθνικό 
‘χάρισμα’, έτσι ώστε να διατηρούν, όπου κι αν βρίσκονταν, την εθνική ταυτότητά 
τους. Επίσης το διάστημα αυτό ήταν δυνατό να συνδυάζονται αρκετά αρμονικά οι 
ταυτότητες της χώρας ως αλυτρωτικής πατρίδας και ως κέντρου μιας αξιοσημείω-
της διασποράς.  

Έλληνες στα ‘ξένα’ και ‘ξένοι’ στην Ελλάδα υπό τον κίνδυνο των μειονοτήτων 

Η ισορροπία ανάμεσα στις παραπάνω ταυτότητες της Ελλάδας άρχισε να αμ-
φισβητείται μερικά χρόνια πριν την κήρυξη των Βαλκανικών Πολέμων, με αφορ-
μή την πρώτη κλιμάκωση της σύγκρουσης των βαλκανικών εθνικισμών στον λε-
γόμενο Μακεδονικό Αγώνα. Ανατράπηκε όμως πλήρως από το 1912 και την 
εμπλοκή της χώρας σε συναπτές πολεμικές αναμετρήσεις που κατέληξαν στην 
εντυπωσιακή επέκταση της επικράτειας της αλλά και τη ριζική μεταμόρφωση 
της κοινωνίας των πολιτών της. Ιδίως μετά την ήττα στο μικρασιατικό μέτωπο 

42. Βλ. σχετικά ΤΡ. Ν. ΚΟΥΡΤΟΥΜΗ-ΧΑΤΖΗ, Η ελληνική μετανάστευση προς τις Ηνω-
μένες Πολιτείες και η πολιτική της Ελλάδας (1890-1924), Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλο-
νίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Το-
μέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας, 1999, 97-141, και ΙΩ. ΛΑΛΙΩΤΟΥ, 
Διασχίζοντας τον Ατλαντικό. Η ελληνική μετανάστευση στις ΗΠΑ κατά το πρώτο μισό του 
εικοστού αιώνα, μετ. Π. Μαρκέτου, Αθήνα, εκδ. Πόλις, 2006, 116-140. 
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και την οριστική αποποίηση της ταυτότητάς της ως αλυτρωτικής πατρίδας η 
Ελλάδα εγκατέλειψε και την παραδοσιακή έως τότε πολιτική της στα θέματα 
ιθαγένειας και πολιτογράφησης. Σε αυτό ακριβώς το διάστημα οι επενέργειες δύο 
συγκυριών μετέτρεψαν τις έννοιες ομογενής και αλλογενής στο ανταγωνιστικό ή 
σωστότερα συγκρουσιακό νομοθετικό δίπολο που άσκησε καταλυτική επιρροή 
στον προσδιορισμό της ελληνικής ταυτότητας για έναν περίπου αιώνα, επιβάλ-
λοντας παράλληλα την αναθεώρηση των επιδιώξεων που εξυπηρετούσε έως τότε η 
κυρίαρχη θέση της εξ αίματος καταγωγής στο ελληνικό δίκαιο.  
Η πρώτη συγκυρία συνδέθηκε με την πολιτική ανάγκη του διαχωρισμού των 

έξω Ελλήνων σε δύο ομάδες ανάλογα με την προοπτική της πραγματικής –και όχι 
πια ‘φαντασιακής’– ένταξής τους στην ελλαδική κοινωνία. Μέχρι το 1922 η έντα-
ξη, με την παραπάνω σημασία, θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα είτε της παλιν-
νόστησής τους, αν επρόκειτο για μετανάστες από τον ελλαδικό χώρο, είτε της 
προσφυγικής αποκατάστασής τους σε ελληνική επαρχία ή της προσάρτησης των 
ιδιαίτερων πατρίδων τους σε ό,τι αφορά τους μέχρι πρότινος αλύτρωτους. Αυτό το 
διάστημα η πειραματική μεν αλλά αξιοπρόσεκτη παρέμβαση του ελληνικού κρά-
τους στους κόλπους ορισμένων διασπορών του–κυρίως εκείνων που ήδη παρουσιά-
ζονταν ‘ισχυρότερες’, όπως η διασπορά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής– 
έχοντας στόχο την άσκηση ελέγχου στην πολιτική και κοινωνική τους οργάνωση 
εντός της νέας πατρίδας, φαινόταν να ισοδυναμεί με μια επίσημη παραδοχή του 
ότι ως πατρίδα/εθνικό κέντρο ενέκρινε τη μόνιμη παρουσία τους εκτός των ελλη-
νικών συνόρων παρά την παλιννόστησή τους. Παραδείγματα που φανερώνουν ότι 
στόχος αυτής της πρώιμης και εμβρυακής διασπορικής πολιτικής ήταν η παγίωση 
της θέσης των ελληνικών διασπορών στις επικράτειες των Μεγάλων Δυνάμεων 
της εποχής, ήταν οι προσπάθειες των ελληνικών κυβερνήσεων πριν και κυρίως 
μετά το κίνημα στο Γουδί να προωθήσουν την ίδρυση μιας ενιαίας οργάνωσης της 
ελληνοαμερικανικής διασποράς, της Πανελλήνιου Ενώσεως, που συστάθηκε τελι-
κά το 1907, όσο και η εντολή που δόθηκε με αφορμή την παραπάνω επιτυχία 
στον νέο επιτετραμμένο της χώρας στην Ουάσινγκτον να εργαστεί για την ανάδει-
ξη της Ένωσης σε μηχανισμό προπαγάνδας των ελληνικών αλυτρωτικών συμφε-
ρόντων αλλά και ενίσχυσης του πατριωτικού φρονήματος των μεταναστών43. Φυ-

                                                  
43. Αναλυτικότερα για την παρέμβαση στις αρχές του 20ού αιώνα του ελληνικού κράτους 

στην ελληνική διασπορά των ΗΠΑ ή και της Γαλλίας, βλ. Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, «Κράτος, 
σύλλογοι, εκκλησία: Απόπειρες ελέγχου των Ελλήνων μεταναστών στις ΗΠΑ στις αρχές του 
20ού αιώνα», και Δ. Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, «‘Διασπορικές’ πολιτικές του ελληνικού κράτους 
στη δυτική Ευρώπη κατά τον 19ο και στις αρχές του 20ού αιώνα: Η περίπτωση των Ελλήνων 
στη Γαλλία», στο: Λ. Βεντούρα – Λ. Μπαλτσιώτης, Το έθνος πέραν των συνόρων: ‘Ομογενεια-
κές’ πολιτικές του ελληνικού κράτους, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2013, 220-240 και 205-214, αντί-
στοιχα.  
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σικά, καμία κυβέρνηση του Μεσοπολέμου δεν παραδέχθηκε ανοικτά ότι στρέφεται 
κατά της ενδεχόμενης επιστροφής Ελλήνων μεταναστών. Αντίθετα, το ζήτημα 
αυτό πρωταγωνίστησε στις δημόσιες συζητήσεις της χώρας μετά την εκλογική 
νίκη του Ελευθέριου Βενιζέλου το 1928 και μέχρι τα μέσα περίπου της δεκαετίας 
του 193044. Ωστόσο, στο πλαίσιο του κρατικού εθνικιστικού λόγου o ‘φαντασια-
κός’ χώρος της διασποράς μάλλον έμοιαζε ιδεατός. Μπορούσε να ‘ενσωματώνει’ 
μετανάστες από το ελεύθερο βασίλειο και τα ‘αλύτρωτα’ και, όπως έμελλε να α-
ποδειχθεί, ακόμη και πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία45. Ήταν δυνατό να περιορί-
ζει τα ήδη υψηλά ποσοστά ανεργίας στον ελλαδικό χώρο, προσφέροντας συνάμα 
συνάλλαγμα μέσω των εμβασμάτων ή και του ομογενειακού τουρισμού και επι-
πλέον πολύτιμα εχέγγυα για τη διεύρυνση των εξωτερικών συμμαχιών στο όνομα 
των ελληνικών εθνικών συμφερόντων.  
Εξάλλου, από τις αρχές του αιώνα πολλές ομάδες ομογενών κατέφευγαν πια 

στην Ελλάδα αναζητώντας τόπο μόνιμης εγκατάστασης. Επρόκειτο για τις ομά-
δες των αλύτρωτων που μετατρέπονταν σταδιακά σε πρόσφυγες. Είναι γνωστό ότι 
η διαδικασία της πολιτικής αποκατάστασης ομογενών προσφύγων εγκαινιάστηκε 
στα μέσα περίπου της πρώτης δεκαετίας του αιώνα για τους Έλληνες από την 
Ανατολική Ρωμυλία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Κορυφώθηκε μετά το 1913 
ενώ μετά το 1922 οδήγησε στη μαζικότερη διαδικασία πολιτογράφησης ομογενών 
προσφύγων της ελληνικής ιστορίας46. Η έννοια όμως του όρου ομογενής 
επηρεάστηκε σοβαρά από τη δεύτερη συγκυρία της εποχής: την παρουσία δηλαδή 

44. Βλ. σχετικά Ε. ΒΟΓΛΗ, «Οι ‘παλιννοστούντες’ μετανάστες και η επανενσωμάτωσή
τους στην Ελλάδα του Mεσοπολέμου», στο: Ρ. Αλβανός – Ε. Αβδελά – Δ. Κουσουρής – Μ. Χα-
ραλαμπίδης (επιμ.), Νέες προσεγγίσεις στον Μεσοπόλεμο, Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια 2017. 

45. Για τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας που μετά το 1922 εγκαταστάθηκαν σε ξένες
χώρες κι όχι στην Ελλάδα, βλ. Λ. ΚΟΡΜΑ, «Οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας ‘πέραν των 
κρατικών συνόρων’: Ζητήματα πολιτογράφησης και πολιτικές ενσωμάτωσης», στο: Λ. Βεντούρα 
– Λ. Μπαλτσιώτης, Το έθνος πέραν των συνόρων, ό.π. 171-192.

46. Η πρώτη κορύφωσή αυτής της διαδικασίας συνδέθηκε με τις πληθυσμιακές μετα-
κινήσεις μετά το 1913 και το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων ενώ η δεύτερη και σπουδαιότερη 
με την ‘ανταλλαγή πληθυσμών’ μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή που, όπως είναι γνωστό, 
επεκτάθηκε και στους ομογενείς που συνέρρεαν την ίδια εποχή στη χώρα από τη Ρωσία. Για 
τους νόμους και τα διατάγματα σχετικά με την απονομή της ελληνικής ιθαγένειας στους ομογε-
νείς πρόσφυγες, με πρώτον τον νόμο 3185 του 1906 για τους ομογενείς από την Ανατολική 
Ρωμυλία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, βλ. ΙΩ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΒΑΡΔΑΚΗΣ, Η 
Ελληνική Ιθαγένεια, νομοθεσία, νομολογία κλπ., Αθήνα 1953, 25-37. Ειδικότερα για την 
αποκατάσταση των προσφύγων της Μικράς Ασίας βλ. Ν. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, «‘Εμείς’ και ‘οι άλλοι’: 
Πρόσφυγες και γηγενείς στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου», στο Α. Χ. Τάκης (επιμ.), Μετανά-
στευση, ετερότητα και θεσμοί υποδοχής στην Ελλάδα. Το στοίχημα της κοινωνικής ένταξης, 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη, εκδ. Σάκκουλας, 2010, 15-37. 
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αλλογενών κατοίκων στις επαρχίες που προσαρτήθηκαν μετά τους Βαλκανικούς 
και τον Α´ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε αναδείχθηκε σε παράμετρο κατηγοριοποίη-
σης ή και σύγκρισης των διάφορων πληθυσμιακών ομάδων του ελλαδικού χώρου. 
Παρά την προηγούμενη εμπειρία της σε προσαρτήσεις εδαφών (συγκεκριμένα το 
1864 και το 1881), για πρώτη φορά η Ελλάδα ήρθε αντιμέτωπη με τον κίνδυνο 
της ανάπτυξης εντός της επαυξημένης τώρα επικράτειάς της εθνικών μειονοτή-
των, τα μέλη των οποίων θα διατηρούσαν δεσμούς κυρίως με ανταγωνιστικά και 
αναθεωρητικά γειτονικά κράτη. Σε αυτό το πλαίσιο αλλαγών προστέθηκε στις 
πολιτικές προτεραιότητες ή ανάγκες της η ενίσχυση της εθνικής ομοιογένειας του 
πληθυσμού της, ιδίως στις νέες επαρχίες, ένας στόχος που προβλήθηκε ως ασφα-
λιστική δικλείδα για τη διατήρηση τους υπό την κυριαρχία της47.  
Οι λόγοι, εξάλλου, που εξηγούν σε αυτή τη συγκυρία, την εύνοια του Έλληνα 

νομοθέτη απέναντι στους ομογενείς κατοίκους των νέων επαρχιών και τις επιφυ-
λάξεις του για τους αλλογενείς, δεν ήταν ελληνική επινόηση. «Η έννοια του ομο-
γενούς», λόγω των πληθυσμιακών μετακινήσεων της εποχής, μπορούσε να γίνεται 
κατανοητή ως μια ενδιάμεση κατηγορία ανάμεσα στην ιδιότητα του πολίτη και 
εκείνη του αλλοδαπού και πράγματι αποκτούσε σημασία «εις την νομοθεσίαν χω-
ρών», που όπως και η Ελλάδα, διέθεταν «επί αλλοδαπού, ιδία δε ομόρου και διεκ-
δικουμένου εδάφους, συμπαγείς πληθυσμούς, οι οποίοι, εκ γλωσσικής συγγενείας 
ή άλλως θεωρούνται ως ανήκοντες εις το αυτό έθνος»48. Η Ελλάδα όμως δεν δια-
τηρούσε μόνον ομάδες ομογενών της στις γειτονικές χώρες αλλά επίσης φιλοξε-
νούσε εντός της επικράτειάς της ομάδες όλων των γειτόνων της -και όλοι εξ αυτών 
παρουσιάζονταν εξαρχής πρόθυμοι να αξιοποιήσουν τις δικές τους ομάδες για να 
πετύχουν τη μεταβολή του υφιστάμενου εδαφικού καθεστώτος. Σε ό,τι αφορά, 
συνεπώς, το πρώτο σκέλος της νέας ταυτότητάς της η Ελλάδα είχε το περιθώριο 
να επιλέξει ποιες ομάδες της επιθυμούσε να αναδείξει σε μειονότητες μειονότητες, 
αποφεύγοντας τη διεκδίκηση άλλων από ανάγκη, μετριοπάθεια ή αμφισβήτηση 
της δύναμης ή και της δικαιοσύνης της Κοινωνίας των Εθνών να προκαλέσει σύ-
γκρουση σε διεθνές επίπεδο. Όπως είναι γνωστό, η επιλογή της επικεντρώθηκε 
στην ελληνική ομάδα της Αλβανίας (τους λεγόμενους και σήμερα Βορειοηπειρώ-
τες), παρά στην κοινότητα, για παράδειγμα, των Ελλήνων της νότιας Σερβίας, τα 
μέλη της οποίας μετανάστευσαν τελικά στην ελληνική επικράτεια49. Ωστόσο, το 

                                                  
47. Βλ. μια πρόσφατη διεπιστημονική προσέγγιση των εθνοποιητικών πολιτικών που ακο-

λούθησε το ελληνικό κράτος στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1910 στη δυτική Μακεδονία, 
Χ. ΜΥΛΩΝΑΣ, Οικοδομώντας το έθνος. Ομοεθνείς, πρόσφυγες, μειονότητες, μετ.:  Ε. Βόγλη, 
Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2016 (κυρίως το κεφάλαιο 6).  

48. Α. Ι. ΣΒΩΛΟΣ – Γ. Κ. ΒΛΑΧΟΣ, Το σύνταγμα της Ελλάδος, τόμ. 1, Αθήνα 1954, 
247.  

49. Χ. ΜΥΛΩΝΑΣ, Οικοδομώντας το έθνος, ό.π. 197-198.  
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δεύτερο σκέλος της νέας ταυτότητάς της παρουσίαζε ασύγκριτα περισσότερες πε-
ριπλοκές -σε αυτό δεν είχε επιλογές.  
Η προσπάθεια για την ‘ελληνοποίησή’ των πρόσφατων εδαφικών της κερδών 

προϋπέθετε, όπως προέβλεπαν οι όροι των διμερών συνθηκών που είχε υπογράψει, 
την αθρόα πολιτογράφηση (‘πολιτοποίηση’, κατά το νομοθετικό λεξιλόγιο) όλων 
των κατοίκων τους50. Σε θεωρητικό επίπεδο η διαδικασία αυτή, υποστηρίζοντας 
την προστασία του ανθρώπου και αποβλέποντας στην αποκατάσταση ενός ειρηνι-
κού διεθνούς περιβάλλοντος, ενεργοποιούσε το ήδη αναγνωρισμένο δικαίωμα ατό-
μων και ομάδων να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο ιθαγένειες και, συνεπώς, δύο πατρί-
δες ενώ παράλληλα προσέφερε στα κυρίαρχα κράτη του μεσοπολεμικού κόσμου τη 
δυνατότητα να επιχειρήσουν την πολιτική ομογενοποίηση των λαών τους, απομα-
κρύνοντας από τις επικράτειές τους, χωρίς την άσκηση βίας ή την επιβολή εξανα-
γκαστικών μέτρων, όσους κατοίκους των νέων εδαφών τους θα προτιμούσαν μία 
ξένη ιθαγένεια. Σε αυτό το στάδιο, επομένως, ο Έλληνας νομοθέτης όφειλε να 
αποδεικνύει την πρόθεσή του για την πολιτική ενσωμάτωση όλων ανεξαιρέτως 
των παλιών κατοίκων των νέων επαρχιών του που θα παρέμεναν σε αυτές, όπως 
ακριβώς και του μεγάλου πλήθους των ομογενών προσφύγων που κατέφθαναν και 
διασκορπίζονταν στην ελληνική επικράτεια, με μοναδικό κριτήριο την κατοικία 
τους στην ελληνική γη –και όχι την εθνική καταγωγή τους. Αυτό ήταν το 
θεωρητικό σκέλος. Στην ελληνική περίπτωση, βέβαια, η νέα νοηματοδότηση του 
όρου αλλογενής επιχειρήθηκε μεν με βάση τους όρους της νομιμότητας του πα-
ραπάνω συστήματος προστασίας των μειονοτήτων, παράλληλα όμως ενσωμάτωσε 
τις επενέργειες της σημαντικότερης αδυναμίας του –του γεγονότος ότι κανείς από 
τους νικητές του Α´ Παγκόσμιου Πολέμου δεν αναγορεύτηκε σε εγγυητή και προ-
στάτη της ομαλής λειτουργίας του -και η Ελλάδα περιβαλλόταν από αναθεωρη-
τές. Εν όψει της διαχείρισης ενός ζητήματος που δεν συνδεόταν μόνον με εσωτερι-
κές ή εθνικές προτεραιότητες αλλά σχεδόν υπαγορευόταν από τους συσχετισμούς 
δυνάμεων στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής, η ελληνική στρατηγική λογική 
απέφυγε την τακτική των προσφυγών στην Κοινωνία των Εθνών, επιδιώκοντας 
την προάσπιση των συμφερόντων της μέσω της διατήρησης αγαστών σχέσεων με 
τα γειτονικά κράτη της, που διατηρούσαν δεσμούς με τις πιθανές μειονότητες της 
επικράτειάς της51. Έκτοτε οι εννοιολογικές διακυμάνσεις και περιπλοκές που διέ-

50. Στην ουσία η διαδικασία της ‘πολιτοποίησης’ είναι συνέπεια εδαφικών μεταβολών ή α-
νταλλαγής πληθυσμών και ακολουθεί τους όρους των συνθηκών που υπογράφουν τα ενδια-
φερόμενα κράτη. Για τα ειδικότερα προβλήματα που απέρρεαν από τις συμβάσεις «περί ιθαγε-
νείας» που συνήψε η Ελλάδα με τις γειτονικές χώρες μετά την αναδιαμόρφωση του πολιτικού 
χάρτη της ευρωπαϊκής Τουρκίας, ST. P. LADAS, The Exchange of Minorities: Bulgaria, 
Greece and Turkey, Νέα Υόρκη, The Macmillan Co., 1932. 

51. Πέρα από το γεγονός ότι το διεθνές σύστημα προστασίας των μειονοτήτων καταστρα-
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πουν τη διάκριση αλλογενών και ομογενών Ελλήνων πολιτών, επηρεάστηκαν όχι 
μόνον από τα πολιτικά και οικονομικά προβλήματα της χώρας, τις ευρύτερες δυ-
σκολίες που απέρρεαν από την ενσωμάτωση των νέων επαρχιών, την αποκατά-
σταση των προσφύγων από τη Μικρά Ασία ή και τη Ρωσία ή την αναπόδραστη 
πια αναθεώρηση των δεσμών της με τη διασπορά, αλλά κυρίως από τις σχέσεις με 
τους αναθεωρητές γείτονές της.  
Ένα πρώτο αντιπροσωπευτικό δείγμα της περίπλοκης πολιτικής και νομο-

θετικής κατάστασης που διαμορφώθηκε, προσφέρει η παρέμβαση, τις τελευταίες 
μέρες του 1913, του υπουργού Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Ρακτιβάν (και συνάμα 
Γενικού Διοικητή Μακεδονίας) με στόχο την τροποποίηση της προβλεπόμενης 
διαδικασίας ‘αποβολής’ της ελληνικής ιθαγένειας που, κατά τον Αστικό Νόμο του 
1856, γινόταν αυτομάτως μετά την απόφαση του Έλληνα πολίτη να πολιτογρα-
φηθεί «εν τη αλλοδαπή». Ως πρόσθετη προϋπόθεση προβλήθηκε τώρα η παροχή 
της ειδικής ‘άδειας’ του υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος όφειλε να αξιολογήσει τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις κάθε ατομικής περίπτωσης πριν αποφανθεί. Αν και η νέα 
διαδικασία ήταν αρκετά δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη, αφού ανέθετε σε 
έναν μόνον υπουργό την ευθύνη για την εξέταση χιλιάδων ατομικών περιπτώσεων, 
η αλλαγή του νόμου επιβεβαίωνε πρώτα από όλα ότι, σύμφωνα με το ελληνικό 
δίκαιο, η ‘αποβολή’ ή απώλεια της ιθαγένειας δεν ήταν δικαίωμα του πολίτη αλλά 
αρμοδιότητα του κράτους52. Παράλληλα, η τροποποίηση αυτή δημιουργούσε προ-
οπτικές για την αναγνώριση μιας πρώτης ομάδας Ελλήνων με διπλή ιθαγένεια. 
Συγκεκριμένα, αποσοβούσε τον κίνδυνο κάποιοι από τους Έλληνες μετανάστες 
που πολιτογραφούνταν χωρίς τη θέλησή τους αλλά με βάση τους νόμους της ξένης 
χώρας στην οποία ζούσαν, κυρίως στις ΗΠΑ, όπου το φαινόμενο ήταν ήδη σύνη-
θες, να απομακρύνονται οριστικά από το κράτος-πατρίδα, θέτοντας υπό αμφισβή-
τηση και τη ‘φαντασιακή’ ασφάλεια που του παρείχε η ιδιότητα του Έλληνα ‘το 
γένος’. Στην πραγματικότητα αυτή ήταν μια προσεκτική και εύστοχη αλλά 
μεταγενέστερη ερμηνεία της τροποποίησης53. Πράγματι, αποδείχθηκε ότι και 

                                                 
τηγήθηκε από όλα τα ενδιαφερόμενα και πολύ περισσότερο από τα κράτη που επιθυμούσαν την 
αναθεώρηση του status quo των Βερσαλλιών (και στα οποία συγκαταλέγονταν όλες σχεδόν οι 
χώρες με τις οποίες συνδέονταν οι μειονοτικές ομάδες των νέων ελληνικών επαρχιών), η επι-
κρατέστερη ελληνική οπτική, κατά μια πειστική ερμηνεία της, παρουσίαζε τις μειονοτικές συν-
θήκες που επιβλήθηκαν μονομερώς στη χώρα ως υποτιμητικές και γενικότερα το μειονοτικό 
ζήτημα ως υπονομευτικό παράγοντα της κρατικής κυριαρχίας της. Για την τεκμηρίωση αυτής 
της ερμηνείας, βλ. Λ. ΔΙΒΑΝΗ, Ελλάδα και μειονότητες. Το σύστημα διεθνούς προστασίας 
της Κοινωνίας των Εθνών, Αθήνα, Νεφέλη, 1995.  

52. Βλ. σχετικά Α. Ι. ΣΒΩΛΟΣ – Γ. Κ. ΒΛΑΧΟΣ, Το σύνταγμα της Ελλάδος, ό.π. 250-
251.  

53. Για την ερμηνεία αυτή βλ. Π. ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ, Δίκαιον Ιθαγενείας, ό.π. 106-107, και 
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αυτή ήταν μια από τις συνέπειες της νομοθετικής αλλαγής. Είναι αξιοσημείωτο 
όμως ότι δεν συγκαταλεγόταν στις προθέσεις του υπουργού και εισηγητή της. Η 
δική του εξήγηση με την οποία συνόδευσε τον νέο νόμο, ήταν καταφανώς διαφο-
ρετική. Εκείνος δηλαδή υποστήριξε ότι αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός μέτρου 
εσωτερικής ασφάλειας για την αντιμετώπιση ενός υπαρκτού και ήδη γενικευμένου 
προβλήματος στις λεγόμενες ‘νέες χώρες’ της Ελλάδας, που ήταν το εξής: αν και 
όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοί τους όφειλαν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, 
κάποιοι, που, κατά την εκτίμησή του, επιθυμούσαν να αποφύγουν την εκπλήρωση 
κυρίως των στρατιωτικών υποχρεώσεων τους προς το ελληνικό κράτος, επωφε-
λούμενοι από τη διατύπωση του νομοθέτη του 1856 –προφανώς και με την παρό-
τρυνση εξωτερικών παραγόντων που φρόντιζαν να τους ενημερώσουν για τις εν 
λόγω ‘αδυναμίες’ της ελληνικής νομοθεσίας– έσπευδαν να αποκτήσουν ξένη ιθα-
γένεια, έτσι ώστε να παραμένουν στην ελληνική πια γενέτειρά τους ανενόχλητοι, 
αφού θα βρίσκονταν υπό την προστασία άλλης χώρας54. Με αυτό το τέχνασμα δι-
αφαινόταν ο κίνδυνος της δημιουργίας εντός της νέας Ελλάδας μειονοτικών ομά-
δων που, όπως άφηνε να εννοηθεί ο υπουργός, θα συνδεόταν εν αγνοία της Ελλά-
δας με τις γειτονικές και ανταγωνίστριες χώρες της όχι μόνον μέσω εθνικών, 
γλωσσικών ή ευρύτερα πολιτιστικών δεσμών αλλά και διά της ιθαγένειάς τους. 
Είναι προφανές ότι ο υπουργός Ρακτιβάν δεν επιθυμούσε να προσφέρει ανοικτά 
πληροφορίες για την ταυτότητα των ομάδων που τον παρακίνησαν στην πρόταση 
μεταρρύθμισης του νόμου, ή των χωρών των οποίων την ιθαγένεια και προστασία 
επέλεγαν. Κατ’ επέκταση είναι μάλλον ευεξήγητο γιατί δεν επιχειρούσε την 
κατηγοριοποίησή τους σε αλλογενείς και ομογενείς. Σε ένα τρίτο εξηγητικό επί-
πεδο η τροποποίηση που αποτολμούσε, φανέρωνε ποιο ήταν το νομοθετικό δόγμα 
που θα ήταν θεμιτό να ακολουθήσει πιστά σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής ομο-
γενοποίησης του πληθυσμού της μέχρι τα τέλη περίπου της δεκαετίας του 1920 η 
νέα Ελλάδα. Σύμφωνα με το δόγμα αυτό, οι νομοθέτες και πολιτικοί της όφειλαν 
να εντοπίζουν όλες τις ‘ειδικές’ περιπτώσεις, των ομάδων που επιθυμούσαν να 
διατηρούν την ιθαγένεια γειτονικής χώρας, και να νομοθετούν με κατάλληλο τρό-

ΣΤ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ, Το δίκαιον της Ελληνικής Ιθαγενείας, Αθήνα 1970, 40-41. Αναλυ-
τικότερα, βλ. Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ποιος είναι Έλληνας πολίτης; Το καθεστώς ιθαγένειας 
από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ως τις αρχές του 21ου αιώνα, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 
2012, 68-69.  

54. Πρόκειται για την τροποποίηση του άρθρου 23 του Αστικού Νόμου του 1856 από τον
Νόμο 120 της 31ης Δεκ. 1913/2 Ιαν. 1914. Βλ. το κείμενο του νόμου στο: ΙΩ. ΣΤΑΘΟ-
ΠΟΥΛΟΣ – Β. ΒΑΡΔΑΚΗΣ, Η Ελληνική Ιθαγένεια, ό.π. 16-17. Για την αιτιολογική έκθεση 
του Ρακτιβάν, που με ημερομηνία 31.12.1913 συνόδευσε την παραπάνω τροποποίηση, βλ. 
Δελτίον Επετηρίδος Δικαιοσύνης, 3/2-4 (Απρ.-Δεκ. 1913) Αθήνα, Βασιλικό Τυπογραφείο 
Νικ. Αθ. Χιώτη, 1915, 303.  
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πο, ώστε είτε να επιβάλλουν την πολιτική αφομοίωσή τους στο ελληνικό κράτος 
είτε να τις ‘αποβάλλουν’, με απλούστερα λόγια να τις απομακρύνουν από την ελ-
ληνική επικράτεια. Ακόμη κι αν όντως ήταν περισσότερο καχύποπτοι απέναντι 
στους αλλογενείς, δεν ήταν απαραίτητο ότι έδειχναν μεγαλύτερη συμπάθεια και 
εύνοια προς τους ομογενείς, που επίσης όφειλαν να υποβάλουν την απαραίτητη 
αίτηση πολιτογράφησης στις ελληνικές αρχές αμέσως μετά την εγκατάστασή 
τους στη χώρα και εντός προθεσμίας55.  
Με βάση, άλλωστε, το παραπάνω δόγμα το εξαιρετικά πλούσιο νομοθετικό 

έργο της δεκαετίας του 1920, που δεν ήταν τυχαίο ότι ξεκίνησε με τον πρώτο νό-
μο «περί μεταναστεύσεως και αποδημίας», δίνοντας την εντύπωση ότι αποκαθι-
στούσε πλέον τις παλιές εκκρεμότητες της διασπορικής πολιτικής, θεωρήθηκε 
επιτυχημένο: με την έννοια ότι επέλυε την πλειονότητα των μειονοτικών προβλη-
μάτων της χώρας, επιδεικνύοντας συνάμα την απαραίτητη συμμόρφωση στους 
διεθνείς κανόνες της εποχής, σε θέματα που σχετίζονταν με τα δικαιώματα των 
μειονοτήτων, την αποκατάσταση των προσφύγων ή την περιστολή του φαινομένου 
της ανιθαγένειας. Περίτρανη απόδειξη θα μπορούσε, για παράδειγμα, να θεωρη-
θεί η τροποποίηση για άλλη μια φορά ενός άρθρου του Νόμου του 1856 με Νομο-
θετικό Διάταγμα που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 1926, λίγες μέρες δηλαδή 
μετά την ανατροπή της δικτατορίας του Θεόδωρου Πάγκαλου. Αν και, λόγω ‘α-
πραξίας’ τότε της ελληνικής βουλής, το νέο Διάταγμα επικυρώθηκε ταυτόχρονα 
με την τροποποίησή του, έντεκα περίπου μήνες αργότερα, επέτρεπε την άμεση 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας σε όσους είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα «εκ 
πατρός ή μητρός αδήλων ή ιθαγενείας αδήλου» είτε δεν είχαν τη δυνατότητα να 
ακολουθήσουν την ιθαγένεια των γονιών τους. Εκ πρώτης όψεως φανέρωνε ξεκά-
θαρα την επίδραση των βασικών αρχών της Κοινωνίας των Εθνών κατά της ανι-
θαγένειας56. Αλλά με το επόμενο εδάφιό του εξυπηρετούσε εξίσου φανερά την 
εκστρατεία του ελληνικού κράτους για την πολιτική ομογενοποίηση της ελληνικής 
κοινωνίας, με τον τρόπο που είχε εγκαινιάσει ο Ρακτιβάν στα τέλη του 1913. Το 
δεύτερο εδάφιό του αναγνώριζε ως Έλληνες πολίτες τους αλλογενείς ντόπιους ή 
μόνιμους κατοίκους της χώρας, των οποίων οι γονείς ήταν μεν αλλοδαποί αλλά 
είτε είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα ή κατοικούσαν έστω σε κάποια επαρχία της 
τουλάχιστον μια πενταετία πριν αποκτήσουν απογόνους (που σημαίνει ότι η 
γέννηση των υποψήφιων νέων Ελλήνων σε ελληνική γη δεν ήταν τυχαία ή 
συμπτωματική). Πρόσθετος όρος όμως ήταν ότι ‘ευεργετούνταν’ με την άμεση 

                                                  
55. Αυτό ήταν το γενικό πνεύμα των νόμων και διαταγμάτων που αφορούσαν τη διαδικασία 

πολιτογράφησης των ομογενών προσφύγων. Βλ. σχετικά ΙΩ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Β. 
ΒΑΡΔΑΚΗΣ, Η Ελληνική Ιθαγένεια, ό.π. 30-38.  

56. Συνοπτικά για την επίδραση της Κοινωνίας των Εθνών στο θέμα αυτό, βλ. CHR. HAR-
ZIG – D. HOERDER, What is Migration History? Καίμπριτζ, Polity Press, 2009, 129-130. 
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πολιτογράφησή τους όσοι δεν θα είχαν δηλώσει μετά την ενηλικίωσή τους (και σε 
ένα συμβατικό διάστημα ενός έτους, το οποίο κατ’ ανάγκη μάλλον παραχωρούσαν 
συχνά οι νομοθέτες της εποχής), ότι επιλέγουν την απόκτηση της ιθαγένειας των 
γονιών τους. Σε αντίθετη περίπτωση ήταν υποχρεωμένοι να προσκομίσουν 
έγγραφο ξένης χώρας που να επιβεβαιώνει ότι βρίσκονται υπό την προστασία της 
και, συνεπώς, ότι δεν παραμένουν ανιθαγενείς, αποτελώντας ευάλωτο στόχο για 
τις γειτονικές χώρες που πιθανώς ενδιαφέρονταν να ‘αξιοποιήσουν’ ποικιλοτρόπως 
τέτοιες ομάδες εντός της Ελλάδας προς όφελός τους57.  
Είναι αξιοσημείωτο ότι κατά την τροποποίηση αυτού του Διατάγματος, τον 

Αύγουστο του 1927, η παραπάνω ρύθμιση επεκτάθηκε και στους απόγονους αλ-
λογενών προσφυγικών ομάδων, συγκεκριμένα των Αρμένιων και των Κιρκάσιων, 
οι οποίοι λόγω της γέννησης στις ελληνικές τώρα επαρχίες έσπευσαν να επιστρέ-
ψουν σε αυτές στα έτη 1920-1923, όπως ακριβώς και οι ελληνικής καταγωγής 
αυτόχθονές τους, που ήταν καταφύγει στο πρόσφατο παρελθόν σε άλλες περιοχές. 
Και πάλι επιβεβαιώνεται ότι στόχος ήταν να εκλείψουν οι ομάδες αλλοδαπών ή 
ανιθαγενών που διέμεναν στη χώρα και οι οποίες εξακολουθούσαν να κινούνται 
ανάμεσα σε δύο ιθαγένειες και δύο πατρίδες. Αντίθετα, τα μέλη τους που επιθυ-
μούσαν να παραμείνουν στην Ελλάδα ήταν απαραίτητο να δεχτούν την ελληνική 
ιθαγένεια και να υποταχθούν στην εξουσία του ελληνικού κράτους, στο οποίο μά-
λιστα και τα δύο Διατάγματα μεταβίβαζαν διευρυμένα περιθώρια ελέγχου επί των 
νέων πολιτών του –ακόμη και τη δυνατότητα της στέρησης των ελληνικών δικαι-
ωμάτων τους. Αυτά τα δύο Διατάγματα, άλλωστε, εισήγαγαν στο ελληνικό δίκαιο 
και τη διάκριση ομογενών και αλλογενών Ελλήνων πολιτών με σαφή πρόθεση να 
περιορίσουν ή και να εκμηδενίσουν την παρουσία των τελευταίων στην ελληνική 
επικράτεια. Οι εισηγητές τους όριζαν κατηγορηματικά ότι εάν αλλογενείς 
Έλληνες πολίτες εγκατέλειπαν το ελληνικό έδαφος «άνευ προθέσεως επανόδου», 
‘απέβαλλαν’ αυτομάτως την ελληνική ιθαγένεια. Διαφωνούσαν μόνον στον τρόπο 
με τον οποίο μπορούσε να αποδειχθεί η πρόθεση ‘μη επανόδου’. Το 1926 επαρκές 
τεκμήριο ήταν οποιοδήποτε ‘σχετικό γεγονός’, για παράδειγμα, η διάλυση της 
επιχείρησης που διατηρούσε στην Ελλάδα ο αλλογενής πολίτης ή σε περίπτωση 
που ήταν αρχηγός οικογένειας, το αν ‘αποδημούσε’ μαζί με τα υπόλοιπα μέλη 
της. Το 1927 ως ισχυρότερη απόδειξη παρουσιαζόταν είτε η σχετική δήλωση του 
ίδιου του ατόμου είτε η απόφαση του να αποκτήσει ξένη ιθαγένεια. Ούτως ή 
άλλως σε κάθε περίπτωση η οριστική απόφαση ήταν αρμοδιότητα του εκάστοτε 

57. Για τα εδάφια που προσέθετε στο άρθρο 14 του Αστικού Νόμου του 1856 το Ν.Δ. της
13ης Σεπτεμβρίου 1926 (που επικυρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα της 
9ης Αυγούστου 1927), βλ. ΦΕΚ Α305/15.9.1926 και περαιτέρω σχόλια στο: ΙΩ. ΣΤΑΘΟ-
ΠΟΥΛΟΣ – Β. ΒΑΡΔΑΚΗΣ, Η Ελληνική Ιθαγένεια, ό.π. 9.  
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υπουργού Εσωτερικών58.  
Στην ίδια λογική βάση σχεδιάστηκε το 1929 ο ‘δρακόντειος’ νόμος για την 

εγκατάσταση και μετακίνηση αλλοδαπών εντός της ελληνικής επικράτειας. Δεν 
θα ήταν παράτολμο να υποθέσουμε ότι αυτός ο νόμος ολοκλήρωνε το μεταρρυθμι-
στικό έργο μιας εξαιρετικά κρίσιμης δεκαετίας. Όχι μόνον ενίσχυε τα ‘νοητά’ σύ-
νορα της ‘κλειστής’ πλέον ελληνικής κοινωνίας αλλά επίσης επινοούσε μηχανι-
σμούς για την ‘εκκαθάριση’ της από αλλοδαπούς, κατά προτεραιότητα αλλογε-
νείς. Την τελευταία σκέψη επιβεβαιώνει πρώτα από όλα η περιπετειώδης ιστορία 
της προετοιμασίας του: ο νόμος αυτός αντικατέστησε αλλά και επανέλαβε πολλές 
από τις ρυθμίσεις του νομοθετικού διατάγματος των 28 άρθρων του 1927, που 
στην ουσία ήταν η επικύρωση του διατάγματος του προηγούμενου έτους, το οποίο 
με τη σειρά του είχε ακυρώσει εσπευσμένα τον αρκετά ηπιότερο πρώτο σχετικό 
νόμο της αβασίλευτης δημοκρατίας του 192559. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι η επε-
ξεργασία ενός νόμου για τους αλλοδαπούς στην Ελλάδα προκάλεσε στις διαδοχικές 
κυβερνήσεις εκείνων των χρόνων τόση αμηχανία όση περίπου και οι πολιτικές ε-
ξελίξεις της περιόδου. Από την άλλη πλευρά η μεγάλη διάρκεια της ισχύος του 
νόμου του 1929 –μέχρι τις αρχές δηλαδή της δεκαετίας του 1990– ενισχύει την 
καθόλα απατηλή εντύπωση ότι, όποιο πρόβλημα υπήρχε, είχε θεωρηθεί ότι επι-
λύθηκε με τόσο οριστικό τρόπο, ώστε δεν χρειάστηκε ουσιαστική νομοθετική πα-
ρέμβαση για εξήντα περίπου χρόνια. 
Έτσι, όσοι αλλοδαποί κατάφερναν τελικά να εισέλθουν στη χώρα μετά το 

1929 ή σωστότερα μετά το 1927, αφού, όπως ήδη φάνηκε, το τότε Διάταγμα και 
ο νόμος της κυβέρνησης Ελευθέριου Βενιζέλου έχουν πράγματι πολλές ομοιότη-
τες, αποκτούσαν άδεια παραμονής συνήθως μηνιαίας ή τρίμηνης διάρκειας. Στο 
διάστημα αυτό απαγορευόταν να ασκήσουν οποιοδήποτε επάγγελμα ή να αναλά-
βουν αμειβόμενη χειρωνακτική εργασία, παρά μόνον εάν εξασφάλιζαν την ειδική 
άδεια του υπουργείου Εσωτερικών ή εάν είχαν εγκατασταθεί σε ελληνική επαρχία 
από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας –με άλλα λόγια εάν συγκαταλέγονταν στους 
‘λησμονημένους’ αλλοδαπούς ή και ανιθαγενείς ντόπιους είτε νεηλύδες κατοίκους 
των νέων επαρχιών. Αναμφίβολα, δεν ήταν τόσο εύκολο να ελεγχθεί η πολιτική 
ταυτότητα όλων των ομάδων ή των ατόμων που βρίσκονταν τη δεδομένη εποχή 
στην ελληνική επικράτεια και ίσως ήταν ακόμη πιο δύσκολο να διαχωριστούν με 
σχετική ασφάλεια οι αλλογενείς από τους ομογενείς. Ο εισηγητής πάντως του 

                                                  
58. Βλ. το άρθρο 4 τόσο στο Ν.Δ. του 1926 όσο και στο Διάταγμα της 9ης Αυγούστου 1927, 

ΦΕΚ Α171/13.8.1927.  
59. Βλ. τον Νόμο 3275 της 24ης Ιανουαρίου 1925, που ‘εθεωρήθη’ και απέκτησε τη ‘με-

γάλη του Κράτους’ σφραγίδα τέσσερις μέρες αργότερα, ΦΕΚ Α24/29.1.1925. Βλ. επίσης το 
Ν.Δ. της 10ης Μαρτίου 1926, ΦΕΚ Α90/11.3.1926, και επίσης το Π.Δ. της επικύρωσής του, 
ΦΕΚ Α124/23.6.1927.  
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νόμου του 1929 είχε κατά νου και αρκετούς ομογενείς, με βάση το θρήσκευμα ή 
και τη γλώσσα τους –ο ίδιος δεν διευκρίνιζε ποιο ήταν το κριτήριο με βάση το 
οποίο τους θεωρούσε ομογενείς– οι οποίοι εξακολουθούσαν να ισχυρίζονται πως 
δεν ήταν Έλληνες πολίτες. Σε αυτούς παραχωρούσε μια τελευταία ευκαιρία, μια 
ακόμη τετράμηνη προθεσμία (που ήταν δυνατό, εάν συμφωνούσε το υπουργείο 
Εσωτερικών, να παραταθεί μέχρι ένα έτος), ώστε να εφοδιαστούν με το πιστοποι-
ητικό αναγνώρισης της ξένης ιθαγένειάς τους από το ελληνικό υπουργείο Εξωτε-
ρικών και να μη συγκαταλέγονται στους ‘αδήλου ιθαγενείας’ αλλά ούτε στους δυ-
νάμει Έλληνες πολίτες. Σε διαφορετική περίπτωση το ελληνικό κράτος θα τους 
θεωρούσε πολίτες του, άσχετα από τις επιθυμίες ή τις επιδιώξεις τους, είτε αυτό 
έμοιαζε με απειλή είτε με αναγκαία συμμόρφωση στους διεθνείς κανόνες60.  
Είναι γνωστό όμως ότι τουλάχιστον από τα μέσα της δεκαετίας του 1920 και 

κυρίως μετά τον σχηματισμό της κυβέρνησης Βενιζέλου τη χώρα επισκέπτονταν 
με ξένα διαβατήρια και πολλοί Έλληνες της διασποράς, (ενώ κάποιοι απ’ αυτούς 
λάμβαναν την απόφαση της παλιννόστησης)61. Οι ομογενείς απαλλάσσονταν φυ-
σικά από τους αυστηρούς αστυνομικούς ελέγχους εισόδου και μετακίνησης που 
προέβλεπε ο νόμος και επίσης αποκτούσαν εξαρχής εξάμηνη άδεια παραμονής. 
Αλλά, εάν στο διάστημα αυτό δεν ρύθμιζαν «οριστικώς την ιθαγένειάν των ή τας 
στρατολογικάς υποχρεώσεις των», στον αστυνομικό έλεγχο διαβατηρίων, κατά την 
έξοδό τους από τη χώρα, όφειλαν να προβούν σε μια χειρονομία ανταπόδοσης των 
παραπάνω «ευεργετημάτων» της πατρίδας, καταβάλλοντας «γραμμάτιον» τρια-
κοσίων δραχμών υπέρ του Δημόσιου Ταμείου62. Παρόμοιες τιμωρητικές αποφά-
σεις προς τα μέλη της διασποράς δεν είναι σπάνιες αλλά στο εξής η ερμηνεία τους 
δεν σχετίζεται ούτε επηρεάζει τη διάκριση ομογενών και αλλογενών. Έκτοτε εγ-
γράφεται στα προβλήματα της ελληνικής διασπορικής πολιτικής, που στο άρθρο 
αυτό αναλύονται μεν αλλά μόνον στο βαθμό μόνο που μπορούν να προσφέρουν μια 
πρόσθετη παράμετρο εξήγησης της αλληλοσυσχέτισης που αναπτύσσεται ανάμε-
σα στην ιδιότητα του πολίτη και την εθνική του ταυτότητα63. 

60. Βλ. τον Νόμο 4310/6.8.1929 στο ΦΕΚ Α287/16.8.1929.
61. Για την παλιννόστηση Ελλήνων της διασποράς αυτή την περίοδο, βλ. Ε. ΒΟΓΛΗ, «Οι

‘παλιννοστούντες’ μετανάστες και η επανενσωμάτωσή τους», ό.π. 
62. Συγκεκριμένα, αυτά τα ‘ευεργετήματα’ προς τους ομογενείς κατόχους ξένους διαβατη-

ρίων προέβλεπε η τροποποίηση του άρθρου 8β´ του νόμου 4310 του 1929 (που στην πραγματι-
κότητα δεν είχε εφαρμοστεί) από τον νόμο 5405 της 20ης Απριλίου 1932 (βλ. ΦΕΚ 
Α121/20.4.1932). Βλ. επίσης ΙΩ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΒΑΡΔΑΚΗΣ, Η Ελληνική Ιθαγέ-
νεια, ό.π. 38-39 και 46-47.  

63. Με άλλα λόγια ήταν αρκετές οι ‘ελευθερίες’ που από τη δεκαετία του 1920 εντάχθηκαν
στη χορεία των ‘ευεργετημάτων’ της πατρίδας προς τους «αποδεδειγμένως» Έλληνες το γένος 
αλλοδαπούς αλλά και Έλληνες πολίτες –για παράδειγμα, μόνον οι ομογενείς είχαν το δικαίωμα 
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Η εύνοια προς τους ομογενείς κατά τη ψυχροπολεμική ερμηνεία 
της ελληνικής ‘συνέχειας’ 

Η αιτιολόγηση της στέρησης των ελληνικών δικαιωμάτων όσων αλλοδαπών 
εγκατέλειπαν την ελληνική επικράτειας χωρίς ‘πρόθεση επανόδου’, κατά την ε-
πανάληψή της από το περίφημο Ψήφισμα ΛΖ´ της Δ´ Αναθεωρητικής Βουλής το 
1947, συνδυάστηκε με επιχειρήματα όπως: ότι οι εν λόγω Έλληνες πολίτες είχαν 
χρησιμοποιήσει για μια πενταετία ξένα διαβατήρια ή πιστοποιητικά ξένης ιθαγέ-
νειας, είτε ότι θεωρούνταν απειλητικοί για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική και 
την εξωτερική ασφάλεια ή τα συμφέροντα του ελληνικού κράτους, ενδεχομένως 
ότι δεν είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή απλά «ένεκεν ‘α-
ναξιότητος’», ό,τι κι αν σήμαινε αυτό64. Εγκύκλιος πάντως του υπουργείου Εσωτε-
ρικών διευκρίνιζε την άνοιξη του 1947 ποιος ‘λογίζεται’ αλλογενής: ακόμη «και 
εκείνος όστις διά της αντεθνικής του δράσεως ιδία κατά την τελευταίαν πολεμικήν 
περίοδον απέδειξεν ότι στερείται Ελληνικής συνειδήσεως»65. Επομένως, όσοι Έλ-
ληνες το γένος εγκατέλειπαν το ελληνικό έδαφος «άνευ προθέσεως επανόδου», 
εφόσον αυτό αποδείκνυε η πρόσφατη ‘αντεθνική’ δράση τους, εξισώνονταν με τους 
αλλογενείς πολίτες στο βαθμό που και αυτοί υποβάλλονταν στην τιμωρία που 
προέβλεπε ειδικά για τους αλλογενείς το Νομοθετικό Διάταγμα του 1927. Ωστό-
σο, για να μην έχουν το δικαίωμα να επανέλθουν στην ελληνική επικράτεια κατά 
τον νόμο του 1929, εξομοιώνονταν αναδρομικά με τους αλλοδαπούς πριν ακόμη 
χάσουν την ελληνική ιθαγένεια, ώστε να καταδεικνύεται ότι εγκατέλειπαν ως αλ-
λογενείς τη χώρα, και να θεωρούνται ξένοι «τελούντες υπό απέλασιν».  
Η συνάρτηση που προέκυπτε, ήταν απολύτως αβάσιμη. Αναδείκνυε όμως το 

ουσιαστικό εννοιολογικό πρόβλημα: το περιεχόμενο των όρων ομογενείς ή αλλογε-
νείς, πέρα από ασαφές, ήταν και εύπλαστο, ώστε μπορούσε να αναπροσαρμόζεται 

                                                 
απόκτησης ακίνητης ιδιοκτησίας στην παραμεθόριο περιοχή της Θεσσαλονίκης ή της εγκατά-
στασης στην «επιτηρούμενη ζώνη» οχυρών θέσεων. Για την ανάλυση της σχετικής νομοθεσίας 
από το 1927 μέχρι τα μέσα περίπου του αιώνα, βλ. Ζ. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Βασικοί νόμοι 
δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών. Είσοδος, έξοδος, εργασία, απέλαση και εγκατάσταση 
αλλοδαπών στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, εκδ. Σάκκουλα, 2002, 533-538. Αντίθετα η εφαρμογή 
του μέτρου της ‘στέρησης’ της ιθαγένειας ατόμων ή ομάδων στράφηκε αποκλειστικά εναντίον 
των αλλογενών που είχαν πολιτογραφηθεί τα προηγούμενα χρόνια με βάση τους ευνοϊκούς όρους 
της εκστρατείας πολιτικής ομογενοποίησης του ελληνικού πληθυσμού, εγκαινιάζοντας έτσι το 
τελικό στάδιο πολιτικής ‘εκκαθάρισης’ και εθνικής ομογενοποίησης της κοινωνίας των Ελλήνων 
πολιτών. Βλ. σχετικά Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ποιος είναι Έλληνας πολίτης, ό.π. 77-78. 

64. Α. Ι. ΣΒΩΛΟΣ – Γ. Κ. ΒΛΑΧΟΣ, Το σύνταγμα της Ελλάδος, ό.π. 252-254. Βλ. 
αναλυτικότερα Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ποιος είναι Έλληνας πολίτης, ό.π. 81-90.  

65. Βλ. την εγκύκλιο αρ. 949 της 14ης Μαρτίου 1947, στο: ΙΩ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Β. 
ΒΑΡΔΑΚΗΣ, Η Ελληνική Ιθαγένεια, ό.π. 231.  
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ανάλογα με τα συμφέροντα που εξυπηρετούσε η εκάστοτε χρήση του. Με βάση 
αυτό το σκεπτικό οι δύο όροι περιέγραφαν νομοθετικές κατηγορίες παρά υποδή-
λωναν ταυτότητες, όπως επέβαλε η κρατούσα άποψη από τα τέλη περίπου της 
δεκαετίας του 1920, που τους κατέστησε αντιθετικό ζεύγος με τόσο πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στο ελληνικό δίκαιο, ώστε να δικαιολογείται η επιρροή τους στη 
διαμόρφωση της ελληνικής πολιτικής σε περιόδους εθνικών ή πολιτικών κρίσεων 
και πολεμικών αναστατώσεων, και εν τέλει στην παραγωγή εθνοκεντρικών μύθων 
με επιρροή εντυπωσιακά μεγάλης διάρκειας. Για τις εννοιολογικές περιπέτειες 
μάλιστα των δύο όρων που, όπως ήδη φάνηκε, γνώρισαν τη σπουδαιότερη κορύ-
φωσή τους τη δεκαετία του 1940, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η ένσταση που 
υπέβαλαν ή έστω το θέμα που ανακίνησαν, σε κάποια από τις συνεδριάσεις της Δ´ 
Αναθεωρητικής Βουλής, κάποιοι από τους παριστάμενους βουλευτές της, υποστη-
ρίζοντας ότι «οι νόμοι του Κράτους εν ουδεμία περιπτώσει δύνανται να στερήσουν 
της ελληνικής ιθαγενείας τους εκ πολίτου Έλληνες το γένος πατρός γεννηθέ-
ντας». Είτε αυτοί ήταν οι πιο ένθερμοι θιασώτες της θεωρίας του ελληνικού αίμα-
τος τη δεδομένη στιγμή είτε απλώς επιχειρούσαν να παρακινήσουν τον εθνικισμό 
των υπολοίπων, με απώτερη πρόθεση ίσως να αποσοβήσουν μια οριστική ρήξη 
στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας, αυτό που αποδείχθηκε ήταν ότι συνι-
στούσαν μια μικρή μόνον μειοψηφία66.  

«Ομογενής», σύμφωνα με έναν από τους πρώτους ορισμούς του όρου που επι-
χειρήθηκε το 1952, και ο οποίος επαναλαμβανόταν επί δεκαετίες σε εγκυκλίους 
και οδηγίες του υπουργείου, «είναι ο έχων την Ελληνικήν εθνικότητα (...) ο ανή-
κων εις το Ελληνικόν Έθνος, δηλ. ο συνδεόμενος δηλαδή με το Έθνος διά των συ-
νήθων γνωρισμάτων του Ελληνικού Έθνους, ιδία δε της κοινής συνήθως (αλλά 
ουχί απαραιτήτως) γλώσσης και θρησκείας, των κοινών παραδόσεων, αλλά κυρίως 
διά της συνειδήσεως των κοινών ιστορικών πεπρωμένων ως μέλους της μεγάλης 
ταύτης διά την ιστορίαν της ανθρωπότητος ομάδος ανθρώπων, ήτοι διά της Ελλη-
νικής εθνικής συνειδήσεως»67. Ως αποτέλεσμα, όπως εξηγούσε ο υπουργός Εσω-
τερικών και εισηγητής του νέου Κώδικα της ιθαγένειας το 1955, ομογενής είναι 
αυτός που «αποκτά λόγω της καταγωγής (δικαίω αίματος) την ιθαγένειαν των 
γονέων του, ανεξαρτήτως της χώρας εις την οποίαν γεννάται»68. Το ερώτημα εάν 
το κέντρο βάρους της ταυτότητας του ομογενούς ήταν δυνατό να μεταβιβάζεται 
άλλοτε στο εύπλαστο κριτήριο της εθνικής συνείδησης και άλλοτε στην καταγωγή 

66. Α. Ι. ΣΒΩΛΟΣ – Γ. Κ. ΒΛΑΧΟΣ, Το σύνταγμα της Ελλάδος, ό.π. 254-255.
67. Π. ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ, Δίκαιον Ιθαγενείας, ό.π. 79.
68. Βλ. την επεξήγηση του άρθρου 1 στην εισηγητική έκθεση «επί του σχεδίου Ν.Δ. ‘περί

κυρώσεως του Κώδικος της Ελληνικής Ιθαγενείας» του υπουργού των Εσωτερικών, Ι. Νικο-
λίτσα, 18.8.1955, στο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Κώδιξ Ελληνικής Ιθαγενείας, ό.π. 19.  
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του69, δεν ήταν απαραίτητο να απαντηθεί με σαφήνεια70. Ήδη από το 1944, το 
Συμβούλιο της Ιθαγενείας είχε αποδεχθεί και την ελληνική συνείδηση ως βασικό 
κριτήριο. Ο υπουργός Εσωτερικών και εισηγητής του Κώδικα του 1955 εξηγούσε 
ότι αυτό ήταν το σημαντικότερο κριτήριο με βάση το οποίο το κράτος αναγνώριζε 
ποιοι ήταν οι ομογενείς που κατοικούσαν στο εξωτερικό και τους οποίους δεχόταν 
στην κοινωνία των πολιτών του, προσφέροντάς τους και τη δυνατότητα να δημι-
ουργήσουν μια ελληνική οικογένεια –μεταβιβάζοντας την ελληνική ιθαγένειά τους 
και στις συζύγους τους, «ακόμη κι αν αύται δεν είναι ομογενείς», και κληροδοτώ-
ντας την στους ανήλικους και άγαμους απογόνους τους. Είναι φανερό όμως ότι 
ούτε ο υπουργός ήταν σε θέση να περιγράψει ποια ήταν τα αποδεικτικά στοιχεία 
της ‘ελληνικής συνείδησης’ ή της συμπεριφοράς του ‘πραγματικού’ Έλληνα το 
γένος πριν γίνει και Έλληνας πολίτης. Σημείωνε, για παράδειγμα, ότι θεωρούσε 
πειστικά τεκμήρια το γεγονός ότι οι εν λόγω «Έλληνες υπήκοοι» θα ζητούσαν 
«λ.χ., παρά του Ελληνικού Προξενείου, διαβατήριον ή πιστοποιητικόν Ελληνικής 
Ιθαγένειας» και γενικά θα ήταν πρόθυμοι «να εκπληρούν τας υποχρεώσεις των 
Ελλήνων», δηλαδή Ελλήνων υπηκόων, αλλά στην ουσία πριν αποκτήσουν την ελ-
ληνική ιθαγένεια71.  
Μια εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών το 1965 απαριθμούσε αυτά τα 

στοιχεία: ήταν «η συμπεριφορά των ομογενών ως Ελλήνων, η συμμετοχή των εις
τας Ελληνοχριστιανικάς Κοινότητας και συλλόγους, η ενίσχυσις (ηθική και υλική) 
του Ελληνικού στοιχείου, η συμμετοχή εις εκδηλώσεις εθνικής σημασίας, δραστη-
ριότητος προς τόνωσιν του εθνικού φρονήματος, η παρακολούθησις θείων λειτουρ-
γιών κτλ.»72. Προφανώς όσοι δεν συμμετείχαν σε συλλόγους και εθνικές εκδηλώ-
σεις ή δεν επισκέπτονταν τακτικά την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της περιοχής 
τους δεν συγκαταλέγονταν στους ομογενείς –αλλά κι αυτό δεν είναι βέβαιο. Από 

69. Ζ. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Βασικοί νόμοι δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών, ό.π. 34-
36. 

70. D. CHRISTOPOULOS, «Greece», στο: R. Bauböck – E. Erstbøll – K. Groenendijk –
H. Waldrauch (επιμ.), Acquisition and Loss of Nationality, vol. 2: Policies and Trends in 15 
European Countries, Άμστερνταμ, Amsterdam University Press, IMISCOE, 2006, 254-255, 
και Λ. ΒΕΝΤΟΥΡΑ, «Κράτος, Έθνος και Ομογένεια: 1974-2001», στο: Μ. Παύλου – Α. Σκου-
λαρίκη (επιμ.), Μετανάστες και μειονότητες. Λόγος και πολιτικές, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2009, 
105-140.  

71. Βλ. την επεξήγηση του άρθρου 5 στην παραπάνω εισηγητική έκθεση του υπουργού
Νικολίτσα, στο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Κώδιξ Ελληνικής Ιθαγενείας, ό.π. 21.  

72. Βλ. την Ερμηνευτική Εγκύκλιο του υπουργείου αρ. 51401/104 της 4ης Ιουνίου 1965
επί του Β.Δ. 339 της 21ης Απριλίου 1965, ό.π. 85-86. Το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο στή-
ριζε αυτή η εγκύκλιος του υπουργείου τα αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητας του ομογενούς 
προέκυπταν στην ουσία από τα κριτήρια του παραπάνω ορισμού του 1952, τον οποίο επανα-
λάμβανε και αυτολεξεί. 
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την άλλη πλευρά η ‘εθνική συνείδηση’ των Ελλήνων το γένος που κατοικούσαν 
στην ελληνική επικράτεια, φαίνεται πως ήταν αυτονόητη ή και αδιαμφισβήτητη –
ή τουλάχιστον δεν ήταν απαραίτητο να αποδειχθεί. Ομοίως, ούτε η ταυτότητα των 
αλλογενών πολιτών της χώρας απαιτούσε ιδιαίτερο ορισμό, ίσως γιατί ήταν βέβαιο 
πως και αυτοί είχαν πια ενσωματωθεί (ή αφομοιωθεί), ή απλά επειδή το ζήτημα 
της ταυτότητάς τους δεν υπήρχε λόγος τότε να ανακινηθεί. Από την άλλη πλευρά 
ο αλλογενής αλλοδαπός που επιθυμούσε να πολιτογραφηθεί –και η βούλησή του 
ήταν το «πρωταρχικόν στοιχείον» της διαδικασίας, όπως εξηγούσε ο εισηγητής 
του νόμου του 1955– ήταν απαραίτητο να διαμείνει στην ελληνική επικράτεια 
μια τριετία μετά τη δήλωσή του. Αυτή ήταν η δοκιμαστική περίοδος, κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα αποδεικνυόταν «αφ’ενός μεν (…) αν η επιθυμία του προς 
πολιτογράφησιν είναι πράγματι αληθής εν όψει της Ελληνικής πραγματικότητος 
(...) και αφ’ ετέρου (…) εάν πρόκειται να γίνη καλός πολίτης άξιος να τύχη της 
ιδιότητος του Έλληνος». Με άλλα λόγια ήταν το στάδιο «της αφομοιώσεως (…) 
του αλλογενούς προς το Ελληνικόν περιβάλλον», που μεταξύ άλλων θα του 
προσέφερε την ευκαιρία να αποκτήσει και «σχετικήν τινά γνώσιν της Ελληνικής 
γλώσσης». Εξάλλου, αυτή την ‘αφομοιωτική επίδρασή’ της δοκιμασίας του θα 
‘ερευνούσε’ ο εκάστοτε υπουργός Εσωτερικών, στη «διακριτικήν ευχέρειαν» του 
οποίου μεταβίβαζε ο νέος νόμος την αρμοδιότητα να «αποφασίζει ως εκπρόσωπος 
της κυβερνήσεως κατ’ ελευθέραν κρίσιν, εν όψει ενδεχομένων γενικοτέρων πολιτι-
κών συμφερόντων της χώρας είτε εθνικών είτε οικονομικών και ιδία δημογραφι-
κών, περί του αν συμφέρη η πολιτογράφησις του αιτούντος»73.  
Αν όμως ο αλλογενής είχε γεννηθεί και κατοικούσε ήδη στην Ελλάδα για 

οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά τον νομοθέτη του 1955, ή τα οκτώ από τα 
τελευταία δέκα έτη, όπως προσέθετε ο Αναγκαστικός Νόμος της δικτατορίας των 
συνταγματαρχών το 196874, δεν ήταν απαραίτητο να ‘δοκιμαστεί’ εκ νέου. Αυτό 
σημαίνει, όπως εξηγούσε ο Τμηματάρχης του υπουργείου Εσωτερικών το 1970, 
ότι γινόταν δεκτό πως η «ελληνικότης του χώρου (…) κατά τον χρόνον της γεννή-
σεως» εξασφάλιζε στον αλλογενή πολίτη τόσο ισχυρούς δεσμούς με το ελληνικό 
έθνος και κράτος, ώστε ακόμη και η ενδεχόμενη αλλαγή στο μέλλον του τόπου 
της κατοικίας του ήταν αδύνατο να «βλάπτει» την ‘ελληνικότητά’ του75. Το περι-
εχόμενο, βέβαια, του πολυσυζητημένου άρθρου 19 του νόμου του 1955 αναιρούσε 
τον παραπάνω ισχυρισμό του. Το άρθρο 19, ακολουθώντας το πρότυπο των 

73. Π. ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ, Δίκαιον Ιθαγενείας, ό.π. 85-90.
74. Τα κείμενα των νόμων του 1955 και 1968 δημοσιεύονται με τις εισηγητικές εκθέσεις

που συνόδευσαν την υποβολή και ψήφισή τους καθώς επίσης μαζί με τις οδηγίες που διένειμε το 
υπουργείο για την εφαρμογή τους στο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Κώδιξ Ελληνικής 
Ιθαγενείας, ό.π. 

75. ΣΤ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ, Το δίκαιον της ελληνικής ιθαγενείας, ό.π. 7.
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Νομοθετικών Διαταγμάτων του 1926 και 1927, επαναλάμβανε τη στέρηση της 
ελληνικής ιθαγένειας των αλλογενών πολιτών που εγκατέλειπαν το ελληνικό 
έδαφος «άνευ προθέσεως παλιννοστήσεως». Είναι λογική, συνεπώς, η υπόθεση ότι 
το μέτρο αυτό στρεφόταν εναντίον ανθρώπων που ήταν πιθανό να θεωρούνται μέ-
λη μειονότητας, ακόμη κι αν το ελληνικό κράτος συνήθιζε να αρνείται την ύπαρξη 
εθνικών μειονοτήτων στην επικράτειά του. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, μέχρι 
την κατάργησή του το 1998, το άρθρο 19 εφαρμόστηκε σε περισσότερες από 
60.000 ατομικές περιπτώσεις, η πλειονότητα των οποίων αφορούσε Μουσουλμά-
νους πολίτες από τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα76. Αλλά, όπως αναφέρθηκε πα-
ραπάνω, μέχρι τις αρχές του 1990 και οι αλλογενείς μετανάστες εισέρχονταν, 
διέμεναν και εργάζονταν στην Ελλάδα με βάση τους όρους που προέβλεπε ο νόμος 
του 1929, που επίσης είχε υποστεί αρκετές τροποποιήσεις χωρίς όμως να μετα-
βάλλει τις βασικές αρχές του. Παραδόξως, όπως θα σχολιαστεί παρακάτω, στις 
ίδιες αρχές στηρίχθηκε ο νέος νόμος για τους αλλοδαπούς που εκδόθηκε το 
199177. 
Η μεγάλη διάρκεια της ισχύος των ελληνικών νόμων για την ιθαγένεια και τα 

δικαιώματα των αλλοδαπών, όπως και οι πολυάριθμες τροποποιήσεις τους, ανα-
δεικνύονται, επομένως, σε ένα πρόσθετο γνώρισμα της ιστορίας του ελληνικού 
δικαίου, το οποίο σίγουρα διευκόλυνε την επικράτηση της υποτιθέμενης θεωρίας 
της ‘συνέχειας’ του και αναπόδραστα επηρέασε το περιεχόμενο των όρων ομογε-
νής και αλλογενής. Αυτό ακριβώς το γνώρισμα επισημάνθηκε από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1950 ως πρόβλημα ή ως σοβαρό πρόσκομμα που, επειδή 
παρακώλυε την άσκηση της ελληνικής πολιτικής, επέβαλε τη ριζική αλλαγή και 
τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου. Όπως εξηγούσαν δύο 
χρόνια πριν την έκδοση του Κώδικα του 1955 ο επιθεωρητής και ο τμηματάρχης 
του Υπουργείου των Εσωτερικών, το σύνολο των νόμων, των διαταγμάτων, των 
εγκυκλίων, των αποφάσεων, των διεθνών συνθηκών και όποιων άλλων κειμένων 
σχετίζονταν με την ελληνική ιθαγένεια, ήταν ένα δαιδαλώδες ‘οικοδόμημα’. Οι 
σχετικές διατάξεις βρίσκονταν «διεσκορπισμέναι εις πλείονα κείμενα, από του 
Αστικού Κώδικος μέχρις ειδικών νόμων, συνεχώς μεταβαλλομένων». Προφανώς 
υπήρχαν και άλλοι λόγοι που καθιστούσαν τη δεδομένη στιγμή απαραίτητη την 
‘αναθεώρηση’ και επικαιροποίηση εν γένει του θεσμού της ιθαγένειας. Οι παρα-

                                                  
76. Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ποιος είναι Έλληνας πολίτης, ό.π. 91.  
77. Ζ. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Τα δικαιώματα των αλλοδαπών όπως πηγάζουν από το Ν. 

1975/1991, Αθήνα-Κομοτηνή, Α. Ν. Σάκκουλας, 1995, και ΣΤΡ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ, «Το νομικό 
πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα τον εικοστό αιώνα –μια ιστορική, κριτική 
οπτική», στο Κούλα Κασιμάτη (επιμ.), Πολιτικές μετανάστευσης και στρατηγικές ένταξης. Η 
περίπτωση των Αλβανών και Πολωνών μεταναστών, Αθήνα, Gutenberg-ΚΕΚΜΟΚΟΠ, 2003, 
97-98. 
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πάνω άνδρες τόνιζαν πρωτίστως τις ανάγκες που προέκυπταν κατά τη διαχείριση 
των καίριων εθνικών προβλημάτων της δεκαετίας του 194078.  
Χωρίς αμφιβολία οι λόγοι ήταν περισσότεροι. Φυσικά δεν σχετίζονταν με την 

υποτιθέμενα συνεχή ή και διαχρονική νομοθετική 'σύγκρουση' ομογενών και αλ-
λογενών που πάντοτε σχεδόν αποδιδόταν σε κοινωνικές ανησυχίες, προσδοκίες ή 
πιέσεις. Στην πραγματικότητα απηχούσαν τις πολιτικές επενέργειες των πολλών 
και συναπτών μεταβάσεων της ταυτότητας αλλά και του ρόλου της χώρας απένα-
ντι στον λαό της (το σύνολο δηλαδή των πολιτών), γενικά στο έθνος (με την έννοια 
εδώ της ‘φαντασιακής κοινότητας’), ειδικότερα στους ομογενείς μετανάστες (τη 
διασπορά) αλλά και στα άτομα ή τις ομάδες που στο πλαίσιο της προοδευτικά ε-
ντεινόμενης παγκοσμιοποίησης του 20ού αιώνα ήταν πιθανό να αναζητούν τόπο 
εγκατάστασης ή άσυλο προστασίας στην ελληνική επικράτεια (οι ξένοι μετανά-
στες ή πρόσφυγες). Υπό αυτό το πρίσμα ακόμη πιο περίπλοκη έμελλε να απο-
δειχθεί η τελευταία ‘μεταμόρφωση’ της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα 
από κράτος αποστολής μεταναστών σε χώρα υποδοχής όχι μόνον ομογενών αλλά 
και αλλογενών μεταναστών ή και προσφύγων. Σε αυτήν ακριβώς τη συγκυρία και 
υπό την πίεση της νέας αναθεώρησης του θεσμού της ιθαγένειας αποδείχθηκε 
περισσότερο ίσως από άλλοτε η σοβαρότητα ενός πρόσθετου προβλήματος,  το 
οποίο, κατά μια πειστική ερμηνεία, συνιστά και τη σημαντικότερη ‘συνέχειά’ της 
ελληνικής νομοθετικής πρακτικής: είναι η «νομοθέτηση της στιγμής». Οι νομοθε-
τικές επιτροπές σχηματίζονται και παρεμβαίνουν για την επίλυση ζητημάτων που 
ανέκυψαν πριν από καιρό, ίσως όμως με αξιοσημείωτη καθυστέρηση. Αλλά και 
πάλι δεν «καταβάλλεται συστηματικότερη προσπάθεια για μία νομοθετική επέμ-
βαση σε βάθος χρόνου για τη λύση συνολικά του μεταναστευτικού προβλήματος». 
Αντίθετα, οι εκάστοτε αρμόδιοι φαίνεται πως θεωρούν εκ των προτέρων βέβαιο 
ότι σύντομα θα επιχειρηθεί η συμπλήρωση και τροποποίηση του αρχικού νόμου79. 
Με άλλα λόγια όλα δείχνουν ότι η εξέλιξη της ελληνικής ιθαγένειας «τρέχει» μεν 
«με γοργούς ρυθμούς για τα δεδομένα της, πλην όμως με απερίγραπτα βραδύτε-
ρους ρυθμούς από τα πράγματα που καλείται να ρυθμίσει»80.  

78. ΙΩ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΒΑΡΔΑΚΗΣ, Η Ελληνική Ιθαγένεια, ό.π. ια´-ιβ´.
79. Ζ. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, «Εισαγωγικό σημείωμα», στο: Ζ. Παπασιώπη-Πασιά

(επιμ.), Ο νέος νόμος 3386/2005 για τους αλλοδαπούς. Σκέψεις και προβληματισμοί, Αθήνα-
Κομοτηνή, Α. Ν. Σάκκουλα, 2006, 11-12, και ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ, «Μετανάστες δεύτερης γενιάς. 
Προβλήματα ενσωμάτωσης. Σκέψεις-Προβληματισμοί-Προτάσεις», ό.π. 121.  

80. Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, «Η ελληνική ιθαγένεια στην εποχή της μετανάστευσης-‘παλιν-
νόστησης’», στο: Μ. Τσαπόγας – Δ. Χριστόπουλος (επιμ.), Τα δικαιώματα στην Ελλάδα 1953-
2003. Από το τέλος του εμφυλίου στο τέλος της μεταπολίτευσης, Αθήνα, Καστανιώτης, 2004, 
105.  
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Η πρόκληση της ετερότητας στην ευρωπαϊκή Ελλάδα  
και χώρα υποδοχής μεταναστών της μεταψυχροπολεμικής εποχής 

Μια πρώτη σύγκριση των αλλαγών που παρατηρούνται στους νόμους της ιθα-
γένειας και τις διαδικασίες πολιτογράφησης όλων των κρατών μελών της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης υπό την πίεση των νέων μεταναστευτικών ροών της δεκαετίας του 
1990, αναδεικνύει πολλές και διαφορετικές τακτικές81. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
φαινόταν να οριοθετεί ένα τρόπον τινά ενιαίο και ομοιόμορφο υποσύνολο του πα-
γκόσμιου συστήματος. Εύλογα η πολλαπλότητα των επιλογών των μελών της 
μπορούσε να ερμηνεύεται μέσω των κατηγοριοποιήσεων τους. Ήταν πιθανό να 
αποδίδεται σε παράγοντες στενά συνυφασμένους με τις θεωρητικές παραδόσεις ή 
και τις εξελικτικές διαδρομές της ιθαγένειας στην πολιτική ιστορία των διάφορων 
κρατών με γνώμονα τη συνηθέστερη ομαδοποίησή τους σε θιασώτες της αρχής 
του αίματος ή της εντοπιότητας82, άσχετα από το εάν η προτίμηση σε μία από τις 
δύο αρχές μπορεί πράγματι να παράγει ασφαλείς ομαδοποιήσεις. Η αναζήτηση 
μιας γενικής και καθολικής εξήγησης ήταν επίσης πιθανό να συνδυάζεται με δε-
δομένες συγχρονικές ανάγκες ή επιδιώξεις των συγκρινόμενων κρατών απέναντι 
στις διεθνείς αγορές, τις φιλελεύθερες πολιτικές αρχές και τις υπερεθνικές δυνά-
μεις, νόρμες και επιταγές83. Σε ειδικότερες περιπτώσεις, όπως στις πρώην 
σοσιαλιστικές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που εντάχθηκαν 
προοδευτικά στην Ένωση, φαίνεται ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε και η ανάγκη 
‘επανόρθωσης παλιών σφαλμάτων’84. Σε μια άλλη ιδιαίτερη ομάδα κρατών πάλι, 
στα κράτη της νότιας Ευρώπης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η Ελλά-
δα, ο αναπόδραστος, όπως παρουσιάστηκε, εκσυγχρονισμός της μεταναστευτικής 
τους πολιτικής και, συνεπώς, η εναρμόνισή τους με τις αρχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης85, επηρεάστηκε από τη σχεδόν παράλληλη μετατροπή τους από παραδο-

                                                  
81. F. FRANCHINO, «Perspectives on European Immigration Policies», European Union 

Politics 10/3 (2009) 403-420.  
82. M. M. HOWARD, The Politics of Citizenship in Europe, Καίμπριτζ, Cambridge Uni-

versity Press, 2009, 192-195. 
83. A. VERTURINI, Postwar Migration in Southern Europe, 1950-2000: An Economic 

Analysis, Καίμπριτζ, Cambridge University Press, 2004, επίσης C.-U. SCHIERUP – P. 
HANSEN – ST. CASTLES, Migration, Citizenship, and the European Welfare State. A 
European Dilemma, Οξφόρδη, Oxford University Press, 2006, 249-259, και A. MESSINA, 
The Logics of Politics of Post-WWII Migration to Western Europe, Καίμπριτζ, Cambridge 
University Press, 2007.  

84. A. LIEBICH, «Introduction: Altneuländer or the Vicissitudes of Citizenship in the New 
EU States», στο: R. Bauböck – B. Perchinig – W. Sievers (επιμ.), Citizenship Policies in the 
New Europe, Άμστερνταμ, Amsterdam University Press, IMISCOE Research, 2007, 27.  

85. A. GEDDES, The Politics of Migration and Immigration in Europe, Λονδίνο, Sage 
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σιακές χώρες αποστολής μεταναστών που διέθεταν πολυάριθμες διασπορές, σε 
χώρες υποδοχής ξένων μεταναστών86.  
Εξίσου σημαντική εξηγητική παράμετρο, παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσε 

να αναχθεί και σε παράγοντα ερμηνευτικών κατηγοριοποιήσεων, συνιστούσαν το 
ίδιο το μεταναστευτικό τοπίο και οι μεγάλες διαφοροποιήσεις του από χώρα σε 
χώρα. Σε αυτό το πρίσμα η πρώτη σημαντική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας ήταν ότι 
η μετατροπή της σε χώρα υποδοχής μεταναστών συνδέθηκε στενά με τις πολιτι-
κές και οικονομικές αναστατώσεις του βαλκανικού χώρου. Η πλειονότητα δηλαδή 
των ξένων μεταναστών που εισέρρεαν στην επικράτειά της από τις αρχές της δε-
καετίας του 1990, προέρχονταν από πρώην σοσιαλιστικές αλλά και γειτονικές της 
χώρες, κυρίως από την Αλβανία, η οποία μάλιστα τότε δεν συγκαταλεγόταν στις 
άμεσα υπό ένταξη χώρες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Είναι γνωστό πως η τελευ-
ταία παρατήρηση ενίσχυε την ελληνική πρόβλεψη ότι οι μεταναστευτικές ροές θα 
συνεχίζονταν ανεξέλεγκτα. Παράλληλα, επηρέαζε και τους υπολογισμούς της Ελ-
λάδας σχετικά με τις αναμενόμενες και φυσικά αλληλένδετες αλλαγές των δομών 
της αγοράς εργασίας και της οικονομίας της ως χώρας υποδοχής κατά τη συσχέτι-
σή τους με τις αντίστοιχες μεταβαλλόμενες δομές των γειτονικών χωρών προέ-
λευσης των μεταναστών της –ιδίως και πάλι της Αλβανίας87. Σε κατάσταση «πα-
νικού» εξαιτίας της «αλβανικής κρίσης», σύμφωνα με δήλωση του Έλληνα υπουρ-
γού Εσωτερικών88, τον Δεκέμβριο του 1991, σχεδόν παράλληλα με την ελληνική 
επικύρωση της Συνθήκης του Δουβλίνου του προηγούμενου έτους και της Συμφω-
νίας Schengen του 1986, εκδόθηκε ο νέος ‘δρακόντειος’ ελληνικός νόμος, όπως 
χαρακτηρίστηκε στη διεθνή βιβλιογραφία, ο οποίος υποκαθιστούσε τις απαρχαιω-
μένες διατάξεις του νόμου του 1929, που σχολιάστηκε παραπάνω89. 

Publications, 2003, 149-172. Για μερικές χρήσιμες πρώτες σκέψεις για την ελληνική περί-
πτωση, βλ. Ν. ΙΩΑΝΝΟΥ, «Ελληνική μεταναστευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
στο Συμβούλιο της Ευρώπης», στο: Κ. Κασιμάτη (επιμ.), Πολιτικές μετανάστευσης και στρα-
τηγικές ένταξης. Η περίπτωση των Αλβανών και Πολωνών μεταναστών, Αθήνα, Gutenberg-
ΚΕΚΜΟΚΟΠ, 2003, 271-282. 

86. M. BALDWIN-EDWARDS, «The Emerging European Immigration Regime: Some
Reflections on Implications for Southern Europe», Journal of Common Market Studies 35/4 
(1997) 497-515.  

87. J. CAVOUNIDIS, «Migration in Southern Europe and the Case of Greece», Interna-
tional Migration 40/1 (2002) 45-70.  

88. COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, «Immigration –The Situa-
tion in the EC Member States in 1992. Attitudes towards Controls, Labour Market Require-
ments and the Challenge of Integration», Βρυξέλες, DG V General Report by RIMET [Work-
ing Document V/6714/93-EN], 1992, 40.  

89. Πρόκειται για τον νόμο 1975/1991 που καταργούσε τον νόμο 4310/1929 (βλ. ΦΕΚ
Α184/4.12.1991).  
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Ωστόσο, η σπουδαιότερη ιδιαιτερότητα της σχεδιαζόμενης τότε ελληνικής με-
ταναστευτικής πολιτικής δεν οφείλεται μόνον στις παραπάνω αποκλίσεις της από 
το μεταναστευτικό μοντέλο της Νότιας Ευρώπης, δεν εξαντλείται στην αυστη-
ρότητα του νόμου που υιοθετήθηκε τις τελευταίες μέρες του 1991 και επίσης εί-
ναι αδύνατο να αποδοθεί αποκλειστικά στην απειρία των Ελλήνων πολιτικών και 
νομοθετών στη διαχείριση μεταναστευτικών θεμάτων ή στον «πανικό», που προ-
κάλεσε κυρίως η παράνομη είσοδος μεταναστών από γειτονικές χώρες. Σε ένα 
πρώτο επίπεδο εκφράζεται ξεκάθαρα από την καχυποψία απέναντι στους αλλο-
γενείς και την εύνοια για τους ομογενείς μετανάστες, που ενσωμάτωνε και ο νόμος 
του 1991, αναπαράγοντας παλιές νομοθετικές και πολιτικές πρακτικές, παρωχη-
μένες και ασύμβατες πια με τον απαιτούμενο εκσυγχρονισμό και εξευρωπαϊσμό 
ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας90. Προφανώς η επανάληψη 
αυτής της διάκρισης δεν ήταν ο απώτερος ελληνικός πολιτικός στόχος. Μάλλον 
ήταν ένας βολικός τρόπος μέσω του οποίου οι ελληνικές κυβερνητικές και πολιτι-
κές ελίτ μπορούσαν να καλύψουν την απροθυμία τους να παραδεχθούν τη μετα-
τροπή της Ελλάδας σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Αυτή, άλλωστε, ήταν η 
πάγια ελληνική τακτική από τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Δοκιμάστηκε 
για πρώτη φορά αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών, 
όταν η παρατηρούμενη τότε αύξηση του αριθμού των ξένων μεταναστών που 
εισέρχονταν στη χώρα, παρουσιάστηκε από την πλευρά του κράτους ως ασήμαντη 
–σχεδόν μηδενική– χάρη στη σύγκρισή της με τους αντίστοιχους αριθμούς των 
επαναπατριζόμενων την ίδια εποχή ομογενών91. Οι επαναπατριζόμενοι μετανά-
στες πρώτης ή δεύτερης γενιάς επιβεβαίωναν τον ισχυρισμό ότι η Ελλάδα παρέ-
μενε κατά παράδοση χώρα αποστολής μεταναστών και αντίστοιχα παλιννόστησης 
και τη δεκαετία του 1980. Κατά τη διάρκειά της, άλλωστε, το ελληνικό κράτος 
δεν χρειαζόταν να καταβάλει μεγάλες προσπάθειες, ώστε να ενθαρρύνει την 
παλιννόστηση ομογενών. Μπορούσε να υπολογίζει ως σχεδόν βέβαιη την εκτίμηση 
πολιτικών προσφύγων αλλά και πολλών Ελλήνων που εγκατέλειψαν τη χώρα 
κατά τη διάρκεια της δικτατορίας ή μετανάστευσαν τη δεκαετία του 1960, ότι 
ήταν ελκυστική η προοπτική της επιστροφής τους σε μια δημοκρατική Ελλάδα 
και μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  

                                                  
90. Βλ. σχετικά G. MAVRODI, «Ulysses Turning European: the Different Faces of ‘Euro-

peanization’ of Greek Immigration Policy», στο: Th. Faist – A. Ette (επιμ.), The Europeaniza-
tion of National Policies and Politics of Immigration: Between Autonomy and the European 
Union, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007, 157-177.  

91. Για τις αυξημένες τάσεις παλιννόστησης μελών της διασποράς ή πολιτικών προσφύγων 
την περίοδο αυτή, βλ. N. P. GLYTSOS, «Problems and Policies Regarding the Socio-economic 
Integration of Returnees and Foreign Workers in Greece», International Migration 33/2 
(1995) 155-176.  
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Τη δεκαετία όμως του 1990 δεν υπήρχαν μεγάλα αποθέματα Ελλήνων του 
εξωτερικού, πρόθυμων να επιστρέψουν, ενώ οι αριθμοί των ξένων μεταναστών που 
εισέρχονταν στη χώρα, αυξάνονταν αλματωδώς. Σε αυτή τη συγκυρία παρουσιά-
στηκε ανάγκη ενός κύματος επαναπατρισμών και τότε ακριβώς ‘κατασκευάστηκε’ 
η κατηγορία των ‘παλιννοστούντων’ ομογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετι-
κής Ένωσης. Αυτή η κατηγορία των ‘παλιννοστούντων’, αν και περιλάμβανε μό-
νον μία ομάδα ομογενών, ήταν και πάλι δυνατό να αναπαράγει την ταυτότητα της 
Ελλάδας ως παραδοσιακής χώρας αποστολής μεταναστών και, συνεπώς, παλιννό-
στησης, σύμφωνα με την ηθική υποχρέωση της ‘μητέρας-πατρίδας’ προς τους 
ομοεθνείς της, όπως όριζε το άρθρο 108 του συντάγματος του 1975. Είναι αξιο-
σημείωτο ότι εν γνώσει νομοθετών και πολιτικών επρόκειτο για ανθρώπους που 
στη συντριπτική τους πλειονότητα επισκέπτονταν για πρώτη φορά την ελληνική 
επικράτεια. Σε μια συνεδρίαση της βουλής τον Ιανουάριο του 1999 ο τότε ανα-
πληρωτής υπουργός, και έναν μήνα αργότερα υπουργός Εξωτερικών, παραδέχθη-
κε ανοικτά ότι οι παραπάνω ομογενείς «δεν είναι παλιννοστούντες», ότι θα έπρεπε 
να έχουν χαρακτηριστεί «νεοπρόσφυγες», ότι στην ουσία δεν τίθεται ζήτημα επα-
ναπατρισμού, και ότι «είναι λαθεμένοι οι όροι που χρησιμοποιούνται» και πως εί-
ναι απαραίτητο να αλλάξουν92. Στην ίδια συνεδρίαση το ελληνικό κοινοβούλιο κα-
τέληξε σχεδόν ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι το κυριότερο και διαχρονικό εθνικό 
πρόβλημα, που ήδη από τις αρχές του αιώνα επισκίαζε τη χάραξη της μετανα-
στευτικής πολιτικής, είναι η πολυσημία των όρων ‘ομογένεια’ και ‘ομογενειακή 
πολιτική’. Ο πρώτος όρος περιγράφει ακόμη και σήμερα έναν κόσμο που περι-
κλείει μετανάστες από την ελληνική επικράτεια –πρώτης, δεύτερης ή όποιας άλ-
λης γενιάς– αλλά και Έλληνες το γένος απογόνους εκείνων που συγκαταλέγονταν 
στους ‘αλύτρωτους’ ή τον ‘παροικιακό ελληνισμό’ μέχρι την ελληνική ήττα το 
1922 στη Μικρά Ασία, καθώς και τους πολιτικούς πρόσφυγες του Εμφυλίου πο-
λέμου και τους δικούς απογόνους. Οι περισσότεροι από τους βουλευτές που παρε-
νέβησαν στη συζήτηση του 1999, χρησιμοποίησαν επίσης τους όρους διασπορά 
και απόδημοι Έλληνες, αποδεικνύοντας και πάλι τις δυσκολίες της εννοιολόγησής 
τους. Κατ’ επέκταση οι περισσότεροι συμφώνησαν ότι η λεγόμενη ‘ομογενειακή’ 
πολιτική πάντοτε περιέγραφε (και εξακολουθεί να περιγράφει) ένα σύνολο διαφο-
ρετικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν κατά καιρούς απέναντι σε κάποια ή κά-
ποιες ομάδες ομογενών και όλες αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές, αφού δεν ε-
ντάχθηκαν ποτέ σε ένα ενιαίο στρατηγικό πρόγραμμα με σαφείς και σταθερές 

92. Βλ. την απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών, Γεώργιου Παπανδρέου, στην
επερώτηση που υπέβαλαν βουλευτές του Δημοκρατικού Κοινωνικού Κινήματος (ΔΗ.Κ.ΚΙ), στη 
συνεδρίαση ΞΔ´/22.01.1999, Πρακτικά Βουλής, Θ´ Περίοδος, Σύνοδος Γ´, 3646-3647 στο 
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-
09f4c564609d/ES0122.pdf . [τελευταία επίσκεψη: 21.7.2017] 
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επιδιώξεις. Πέρα από την απουσία συντονισμού, το κυριότερο κοινό γνώρισμα ό-
λων αυτών των πολιτικών ήταν οι σοβαρές αποκλίσεις τους από την υποτιθέμενα 
κοινώς αποδεκτή λογική της κρατικής στήριξης και ενθάρρυνσης των επαναπα-
τρισμών και της ενίσχυσης των δεσμών με το κράτος των ελληνικών ομάδων του 
εξωτερικού που δεν ενδιαφέρονται για την παλιννόστησή τους. Επομένως, οι τυ-
χαίες ή συγκυριακές κατηγοριοποιήσεις και των ομογενών αποτελούν τον δεύτερο 
λόγο που καθιστά την ελληνική περίπτωση όχι μόνον ιδιόμορφη αλλά και εξαιρε-
τικά περίπλοκη.  
Ενδεικτικό παράδειγμα ομάδας που ενσωματώνει τις ιδιαιτερότητες τόσο της 

μετάβασης της Ελλάδας από αλυτρωτική σε διασπορική πατρίδα όσο και του με-
τεμφυλιακού διχασμού της, αποτελούν πράγματι οι πρόσφατα αναγνωρισμένοι ως 
παλιννοστούντες ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση93, ο χαρακτηρισμός 
των οποίων δεν μεταβλήθηκε ούτε το 2000 που ψηφίστηκε ο ειδικός νόμος για 
την ‘αποκατάστασή’ τους –όρος που προτιμήθηκε στη θέση του όρου ενσωμάτω-
ση94, εφόσον πρόκειται για ομογενείς95. Αντίθετα, φαίνεται πειστική η υπόθεση 

93. Bλ. ΙΩ. Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ (επιμ.), Οι Έλληνες της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης.
Μετοικεσίες και εκτοπισμοί, οργάνωση και ιδεολογία, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 
1997. Συγκεκριμένα, η μελέτη αυτή είναι αποτέλεσμα ερευνητικού προγράμματος, διάρκειας 
έξι ετών, που πραγματοποιήθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 με την οικονομική 
στήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, προκειμένου να καλύψει ένα 
σημαντικό κενό της ιστοριογραφίας.  

94. Είναι ενδεικτική η χρήση του όρου αποκατάσταση στο πλούσιο νομοθετικό έργο που
σχεδιάστηκε για αυτή την ομάδα ομογενών σε συνδυασμό με τον όρο ενσωμάτωση, που αφορά 
κατά κύριο λόγο αλλοεθνείς ή αλλογενείς μετανάστες. Για το περιεχόμενο του τελευταίου όρου, 
βλ. Α. ΚΟΝΤΗΣ, «Ιθαγένεια και ενσωμάτωση μεταναστών», στο: Α. Κόντης (επιμ.), 
Ζητήματα κοινωνικής ένταξης μεταναστών, Αθήνα, εκδ. Παπαζήση, 2009, 22-32.  

95. Πρόκειται για τον Νόμο 2790/15.2.2000 με θέμα την «αποκατάσταση των παλιννο-
στούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε σε 
πανηγυρικό κλίμα στη συνεδρίαση της 18ης Ιανουαρίου 2000. Για το κείμενο του νόμου, βλ. 
ΦΕΚ Α24/16.2.2000. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου, οι ομογενείς που διέθεταν 
πιστοποιητικό της ελληνικής καταγωγής τους (δηλαδή γέννησης, γάμου, οικογενειακής 
κατάστασης διαβατήριο ή όποιο άλλο) και οι οποίοι μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της 
ηλικίας τους υπέβαλλαν αίτηση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας στην προξενική αρχή του 
τόπου κατοικίας τους σε κάποια από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, μετά από τη συνέντευξή τους 
ενώπιον τριμελούς επιτροπής και εάν επιβεβαιωνόταν η ελληνική καταγωγή τους, θα ανέμεναν 
απλώς την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που θα εξελλήνιζε και το όνομά 
τους, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούσαν, προκειμένου εντός ενός έτους από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να δώσουν τον όρκο του Έλληνα πολίτη και στη συνέχεια να 
εγγραφούν αλλά και να εγγράψουν τα ανήλικα τέκνα τους σε ελληνικά δημοτολόγια και μητρώα 
αρρένων. Η ισχύς του νόμου που επίσης περιλάμβανε ειδικές διατάξεις για τη χορήγηση Ειδικού 
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ότι, κατά την υποδοχή του 21ου αιώνα, δόθηκε προτεραιότητα στους πολιτικούς 
λόγους, που επέβαλαν, μετά από τους πολλούς νομοθετικούς πειραματισμούς των 
προηγούμενων χρόνων, την ολοκλήρωση της διαδικασίας ‘αποκατάστασης’ (και 
όχι μετονομασίας) αυτής της ομάδας –δηλαδή τη σχεδόν αυτόματη απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας ή έστω του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών μετά 
την άφιξη των μελών της στην ελληνική επικράτεια. Με αυτόν τον τρόπο η ευρω-
παϊκή Ελλάδα και μέλος πια της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης φαινόταν να 
κλείνει κι έναν κύκλο που λίγο ή πολύ σχετιζόταν με τη μετεμφυλιακή ιστορία 
της και συνάμα το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.  
Έτσι, το επόμενο κατά σειρά θέμα που απαιτούσε πολιτική διαχείριση, εστια-

ζόταν στους τότε Έλληνες το γένος, οι οποίοι αποκλείονταν έως τότε από τα προ-
νόμια των παλιννοστούντων, παρά το γεγονός ότι και αυτοί είχαν εισέλθει μαζικά 
στην ελληνική επικράτεια από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ωστόσο, προέρ-
χονταν από την Αλβανία και εγκαταστάθηκαν στη χώρα μαζί με τη μεγαλύτερη 
ομάδα των αλλογενών μεταναστών. Η πειστικότερη εξήγηση για την καθυστε-
ρημένη εκδήλωση της εύνοιας της πατρίδας προς αυτούς τους ομογενείς θα πρέ-
πει να συσχετιστεί με παράγοντες, όπως η γειτνίαση της χώρας προέλευσης τους 
με την ελληνική επικράτεια, επίσης οι σχέσεις της Ελλάδας με την Αλβανία και 
κυρίως το γεγονός ότι επρόκειτο για μέλη της αναγνωρισμένης ελληνικής μειονό-
τητας στη γειτονική χώρα. Το σπουδαιότερο ερώτημα λοιπόν που τίθεται στο ση-
μείο αυτό, αφορά τις επιδράσεις που μπορεί να ασκεί στις κατηγοριοποιήσεις ή 
ιεραρχήσεις των ελληνικών ομογενειακών ομάδων η επιλογή του κράτους να χα-
ρακτηρίζει σταθερά ή, κατά καιρούς, κάποιες από αυτές ως ‘μειονότητες’, ‘δια-
σπορές’ ή απλά ομογενειακές κοινότητες. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι η μακρά 
σειρά των κοινών υπουργικών αποφάσεων ξεκίνησε αρκετά δειλά το 1998 και ο-
λοκληρώθηκε μόλις το 2012 (με μια τελευταία τροποποίηση το 2015), παρέχο-
ντας σημαντικές διευκολύνσεις, έστω για τη χορήγηση του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενών, και στους ομογενείς που προέρχονταν από την Αλβανία, κα-
ταλήγουμε σε μια ακόμη διαπίστωση: ότι η εποχή της ευνοϊκής τους μεταχείρι-
σης, ή με απλούστερα λόγια η εγκατάλειψη της πολιτικής τακτικής που τους υ-
ποχρέωνε σε διαδικασίες ‘ανανέωσης’ και επανελέγχου σε τακτά διαστήματα της 
ελληνικής τους καταγωγής96, ξεκίνησε μία δεκαετία περίπου μετά την εγκατά-

                                                 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών σε δεδομένες υποομάδες αυτής της κατηγορίας ομογενών, 
ορίστηκε αναδρομική και έτσι κάλυπτε την πλειονότητα όσων ήδη βρίσκονταν στην Ελλάδα και 
μπορούσαν να αποδείξουν την ελληνική τους καταγωγή. 

96. Για μια συγκριτική προσέγγιση και ερμηνεία της διαφορετικής πολιτικής που εφαρ-
μόστηκε απέναντι στους παλιννοστούντες ομογενείς από την τέως Σοβιετική Ένωση και εκεί-
νους από τη γειτονική Αλβανία, βλ. Ε. ΒΟΓΛΗ – Χ. ΜΥΛΩΝΑΣ, «Έλληνες εισί … Στρα-
τηγικές διαχείρισης επαναπατρισμένων ομογενών στη σύγχρονη Ελλάδα, 1990-2007», στο: Μ. 
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στασή τους στην ελληνική επικράτεια97, και η αφετηρία της συνέπεσε με τις α-
παρχές της φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος των αλλοδαπών μεταναστών και, 
συνεπώς, την αξιοσημείωτη πρόοδο του νομοθετικού εξευρωπαϊσμού της χώρας.  
Ήταν η στιγμή που οι περισσότεροι από τους τριακόσιους της ελληνικής βου-

λής, αν και ακόμη πανηγύριζαν την ολοκλήρωση της αποκατάστασης των παλιννο-
στούντων από την τέως Σοβιετική Ένωση, παραδέχονταν ότι το νομοθετικό πλαίσιο 
που προέκυψε για τους αλλοδαπούς από την απόπειρα του 1991, αποδείχθηκε, πα-
ρά τις τροποποιήσεις του το 1996 και το 1999, «εντελώς ανεπαρκές» για τη ρύθμι-
ση του μεταναστευτικού προβλήματος. Οι υπουργοί που υπέβαλαν το 2001 προς 
ψήφιση το νέο νομοσχέδιο, περιλάμβαναν για πρώτη φορά στους ελληνικούς στό-
χους τη «διαμόρφωση μιας μακροπρόθεσμης μεταναστευτικής πολιτικής, η οποία 
θα λαμβάνει υπόψη της τη μεταβολή των δεδομένων, τις δημιουργηθείσες νέες κα-
ταστάσεις και τις τάσεις που διαμορφώνονται σε διεθνές επίπεδο» ενώ παράλληλα 
θα προετοιμάζει τις δομικές προϋποθέσεις για την οργανική ένταξη των μετανα-
στών στην ελληνική κοινωνία98 –προφανώς μέσω των Γραφείων Ευρέσεως Εργασί-
ας που προβλέπονταν να συσταθούν στις ελληνικές προξενικές αρχές, των Επιτρο-

Παύλου – Α. Σκουλαρίκη (επιμ.), Μετανάστες και μειονότητες. Λόγος και πολιτικές, Αθήνα, 
εκδ. Βιβλιόραμα, 2009, 353-396. 

97. Η πρώτη κοινή υπουργική απόφαση με αρ. 4000/3/10-ε´ εκδόθηκε στις 15.4.1998 (βλ.
ΦΕΚ Β395/29.4.1998) και αντικαταστάθηκε από την υπ’ αρ. 4000/3/10−λε´ στις 30.5.2001 
(βλ. ΦΕΚ Β707/6.6.2001) που επίσης καταργήθηκε με την υπ’ αρ. 4000/ 3/10−δ´ στις 
9.5.2005 (ΦΕΚ Β646/13.5.2005), η οποία και πάλι αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθ. 
4000/3/10−νβ´ στις 8.5.2006 (ΦΕΚ Β583/9.5.2006), που μεταβλήθηκε και αντικαταστάθηκε 
με την υπ’ αρ. 4000/3/10-πβ´ στις 14.11.2012 (βλ. ΦΕΚ Β3043/ 15.11.2012). Η τελευταία 
παρέμεινε μεν σε ισχύ, αφού καταργούσε τη διαδικασία ανανέωσης του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας του Ομογενούς, αλλά τροποποιήθηκε σε αρκετές διατάξεις της με την υπ’ αρ. 
4000/3/10-πγ´ στις 20.1.2015 (βλ. ΦΕΚ Β119/21.1.2015). Το γεγονός πάλι ότι στην ίδια 
σειρά κοινών υπουργικών αποφάσεων περιλήφθηκε το 2014, αυτή τη φορά μάλιστα με την 
επίκληση του δικαίου των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, και η απόφαση (με αρ. 4000/3/84 στις 
13.1.1014, βλ. ΦΕΚ Β53/16/1/2014) που αφορούσε τη χορήγηση άδειας παραμονής και εργα-
σίας καθώς και Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών, σε όσους προέρχονταν από την Τουρκία, 
δημιουργεί τον προβληματισμό μήπως στον 21ο αιώνα οι διευκολύνσεις προς ομογενείς δεν αποτε-
λούσαν απαραίτητα πρόσθετη ένδειξη της εύνοιας της πατρίδας προς Έλληνες το γένος αλλά υ-
παγορεύονταν από τον συνεχιζόμενο εξευρωπαϊσμό της ελληνικής νομοθεσίας.  

98. Βλ. την εισηγητική έκθεση που συνόδευσε το σχέδιο του νόμου 2910/2001 «Είσοδος
και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με 
πολιτογράφηση», ο οποίος ψηφίστηκε στις 4 Απρ. 2001 και δημοσιεύθηκε με ημερομηνία 
26.4.2001 (βλ. ΦΕΚ Α91/2.5.2001) στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων, 
http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id 
=53abb878-3019-4c55-8b28-f050836129f7 [τελευταία επίσκεψη: 23.4.2017].  
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πών Μετανάστευσης κάθε περιφέρειας, της κεντρικής Υπηρεσίας Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης του υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-
σης, καθώς και των αντίστοιχων περιφερειακών υπηρεσιών, είτε ίσως και της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης του ίδιου υπουργείου. Το σκεπτικό, άλλωστε, του νέου νό-
μου, στηρίχθηκε στην επίσημη πια παραδοχή ότι η Ελλάδα είχε μετατραπεί σε 
χώρα υποδοχής μεταναστών, άσχετα από το αν οι Έλληνες πολιτικοί εξακολουθού-
σαν να διαφωνούν για το εάν επρόκειτο για απότομη και αιφνίδια μεταβολή ή για 
σταδιακή μετάβαση που είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του 197099. Κάποιοι μάλι-
στα εξέφρασαν ανοικτά την αμηχανία τους θέτοντας ερωτήματα της μορφής: «Το 
εάν κάποιος είναι Έλληνας ή αν πρέπει να γίνει Έλληνας ή αν έστω πρέπει να του 
αναγνωριστούν, εν όλω ή εν μέρει, τα πολιτικά δικαιώματα του Έλληνα, με ποιον 
τρόπο θα κρίνεται; Θα επιμένουμε στα κριτήρια της φυλετικής καταγωγής, της 
γλώσσας και της θρησκείας ή θα διευρύνουμε το σχετικό ορίζοντα με το να αρκού-
μαστε στα κριτήρια της παιδείας και του τόπου διαμονής;»100. 
Τον Απρίλιο όμως του 2001 που ψηφίστηκε ο νέος νόμος για τη μετανάστευ-

ση προς την Ελλάδα, δεν είχε αλλάξει ακόμη ο νόμος της ελληνικής ιθαγένειας 
και η εξ αίματος καταγωγής παράμενε η κυριότερη αρχή ελληνικότητας. Αυτός 
μάλλον είναι ο λόγος που εξηγεί γιατί οι διατάξεις σχετικά με την πολιτογράφηση 
των αλλοδαπών που περιλήφθηκαν στον νόμο του 2001, όχι μόνον επανέλαβαν τη 
διάκριση ομογενών και αλλογενών αλλά επίσης συνδυάστηκαν με την αύξηση των 
απαιτήσεων της πολιτείας από τους τελευταίους, κυρίως σε ό,τι αφορά την από-
δειξη της ειλικρινούς επιθυμίας τους να γίνουν Έλληνες πολίτες. Οι αλλογενείς 
μετανάστες δηλαδή όφειλαν να υποβάλλουν αίτηση πολιτογράφησης μετά τη νό-
μιμη διαμονή τους στην ελληνική επικράτεια τα δέκα από τα τελευταία δώδεκα 
έτη και, εάν δεν διέθεταν άλλη ιθαγένεια ή ήταν αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, μετά 
από πέντε έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων προφανώς θα παρέμεναν ανιθαγε-
νείς. Φυσικά, η παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος δεν ήταν απα-
ραίτητη ούτε για τους ομογενείς, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να υποβάλλουν την 
αίτησή τους ακόμη και στο ελληνικό προξενείο του τόπου της κατοικίας τους, ούτε 
για τους αλλοεθνείς που γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Σύμφωνα όμως με το προβλε-

                                                  
99. Για το γεγονός ότι οι Έλληνες πολιτικοί προέβησαν στην παραπάνω παραδοχή μόλις στο 

γύρισμα του αιώνα αλλά και για τις διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων, βλ. το πρακτικό της Διαρ-
κούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης κατά τις συνεδριάσεις της 
τον Δεκέμβριο του 2000 και τον Ιανουάριο του 2001 με αντικείμενο την επεξεργασία και τον έ-
λεγχο του σχεδίου του νόμου 2910/2001 στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων ό.π.  

100. Τα ερωτήματα αυτά έθεσε ο εισηγητής της μειοψηφίας, βουλευτής της Νέας Δημο-
κρατίας, Αθανάσιος Δαβάκης, στην τρίτη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοί-
κησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης σχετικά με την επεξεργασία του νομοσχεδίου. Βλ. 
στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων ό.π.  
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πόμενο πλαίσιο της διαδικασίας πολιτογράφησης, οι ομογενείς απαλλάσσονταν 
από τις υπόλοιπες απαιτήσεις της: δηλαδή την προσκόμιση ενός μεγάλου πλήθους 
πιστοποιητικών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν ακόμη και το εκκαθαριστι-
κό σημείωμα ή το αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας του εισοδήματός τους το 
τελευταίο οικονομικό έτος και το ‘σημείωμα δακτυλοσκόπησης’ που θα αποκτού-
σαν από το αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους, φυσικά, το παράβολο 
των πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (περίπου 1500 Ευρώ), το οποίο προκάλεσε 
έντονες επικρίσεις της σύγχρονης βιβλιογραφίας κατά της ελληνικής πολιτικής101, 
και, τέλος, η συνέντευξη, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμενόταν να αποδειχθεί 
(χωρίς να ορίζεται επακριβώς με ποιον τρόπο) ότι έχουν «επαρκή γνώση της ελ-
ληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού»102.  
Οι πολυάριθμες συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του νόμου του 2001 επι-

βεβαιώνουν για άλλη μια φορά τη «συνέχεια» της ελληνικής νομοθετικής πρακτικής 
που σημειώθηκε παραπάνω: τις ‘γρήγορες’ και σε μεγάλο βαθμό πρόχειρες αποφά-
σεις που λαμβάνονται για τη μαζική αντιμετώπιση υπαρκτών και ενδεχομένως μα-
κροχρόνιων προβλημάτων. Για παράδειγμα, το καλοκαίρι του 2005 στην αιτιολο-
γική έκθεση που τεκμηρίωνε γιατί ήταν αναγκαία η υποκατάσταση του νόμου του 
2001 από έναν νέο, σημειωνόταν ότι έως τότε η όλη προσπάθεια είχε μεν υψηλούς 
στόχους αλλά απέτυχε: «δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα». Οι αιτίες 
που απαριθμούνταν, ήταν: ότι η διαδικασία που προέβλεπε ο παλιός νόμος για την 
έκδοση αδειών παραμονής εντός της χώρας, ήταν τόσο «γραφειοκρατική», ώστε τε-
λικά υποχρέωνε τους αλλοδαπούς να εφοδιάζονται με διπλές άδειες για το ίδιο χρο-
νικό διάστημα από διαφορετικές υπηρεσίες και να υποβάλλουν δύο φορές τα ίδια 
δικαιολογητικά. Αναφερόταν επίσης ότι στο διάστημα της τετραετούς περίπου ι-
σχύος του αποδείχθηκε ότι χαρακτηριζόταν από την απουσία «σαφούς στόχου», γε-
γονός που είχε ήδη δημιουργήσει και την ανάγκη αλλεπάλληλων νομοθετικών τρο-
ποποιήσεων και συμπληρώσεων. Αλλά κι αυτές με τη σειρά τους είχαν ήδη 
αποδειχθεί ελάχιστα αποτελεσματικές. Αν και δεν γινόταν κανένα σχόλιο για τη 
διαδικασία της πολιτογράφησης ή τις αποθαρρυντικές συνέπειες του υψηλού προ-
βλεπόμενου παράβολου, οι παραπάνω λόγοι θεωρήθηκαν αρκετοί, ώστε ο νόμος του 
2005 με τα είκοσι κεφάλαιά του και τα ενενήντα οκτώ άρθρα του να παρουσιάζεται 
από τους εισηγητές του ως καινοτόμος: οι ίδιοι τόνιζαν ότι στην ουσία εισήγαγε για 
πρώτη φορά «ρυθμίσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην ελληνική 

101. M. M. HOWARD, The Politics of Citizenship, ό.π. 113.  
102. Αυτό είναι το εδάφιο 2β´ του άρθρου 58 του νόμου 2910/2001, ΦΕΚ Α91/2.5.2001. 

Για τις άλλες προϋποθέσεις, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη διαδικασία της πολιτογρά-
φησης, βλ. τα υπόλοιπα εδάφια του άρθρου 58 καθώς και τα άρθρα 59-62 του ίδιου νόμου. Α-
ντίστοιχα, για την πολιτογράφηση των ομογενών, βλ. το άρθρο 63.  
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κοινωνία»103. Κι όμως τα παραπάνω προβλήματα εμφανίστηκαν και κατά την ε-
φαρμογή του, ώστε ενάμιση περίπου χρόνο αργότερα, τον Ιανουάριο δηλαδή του 
2007, χρειάστηκε και η δική του ριζική τροποποίηση104.  
Αν και ο «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» του 2014 υ-

πάρχει ακόμη η εντύπωση πως προσφέρει οριστικές λύσεις και διευκολύνει την 
εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που από το 2005 είχε καταστεί «εξαιρετικά 
διασπασμένο», λόγω των πολλών τροποποιήσεων, συμπληρώσεων και αντικατα-
στάσεων διάφορων διατάξεων του και της έκδοσης διάφορων προεδρικών διαταγ-
μάτων και υπουργικών αποφάσεων105, τα παραπάνω προβλήματα της μετανα-
στευτικής πολιτικής φανερώνουν μία πρόσθετη βασική αδυναμία της ελληνικής 
περίπτωσης: την αδυναμία εξεύρεσης ισορροπίας μεταξύ των δομικών και των ιδε-
ολογικών μεταβολών που προϋποθέτει η διαμόρφωση ή μεταρρύθμιση της μετα-
ναστευτικής πολιτικής. Πρόκειται με άλλα λόγια για την αδυναμία συνδυασμού 
των αλλαγών των βασικών οικονομικών, δημογραφικών, κοινωνικών και πολιτικών 
θεσμικών δομών με το ευρύτερο φάσμα των απαιτούμενων μεταβολών στην ιδεο-
λογία και τη νομική συνείδηση, στις αντιλήψεις περί της δικαιοσύνης, περί της 
ορθότητας ή μη δεδομένων πράξεων, περί του κατάλληλου ρόλου του νόμου στην 
ελληνική κοινωνία, όπως και των ιδιαίτερων νομικών θεσμών που συνδέονται άμε-
σα με την υποδοχή των μεταναστών106.  

103. Βλ. την αιτιολογική έκθεση με ημερομηνία 22.6.2005 του Νόμου 3386/2005 «Είσο-
δος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια» (ΦΕΚ 
Α212/23.8.2005) στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων, http://www.hellenicpa 
rliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=03796433-b4b7-
4848-8f6a-4d97dfad0721 [τελευταία επίσκεψη: 22.3.2017].  

104. Βλ. τον Νόμο 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και 
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης», ΦΕΚ Α42/23.2.2007, και την αιτιολογική έκθεση που συνόδευσε την υποβολή τους 
προς ψήφιση, με ημερομηνία 18.1.2007, http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko- 
Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=3fb70187-803e-42fa-9f0b-134aca5f6055 [τε-
λευταία επίσκεψη: 20.6.2017] 

105. Βλ. τον νόμο 4251/2014 «Κώδικας Μεταναστεύσεως και Κοινωνικής Ένταξης και άλ-
λες διατάξεις», ΦΕΚ Α80/1.4.2014 και την αιτιολογική του έκθεση με ημερομηνία 
13.2.2014, στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων http://www.hellenicparliament.gr/ 
Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=3dc12081-29cd-40fd-890f-
3fd8eecc352b [τελευταία επίσκεψη: 20.6.2017].  

106. P. SCHUCK, Citizens, Strangers, and In-Betweens. Essays on Immigration and Citi-
zenship, Μπούλντερ, Κολοράντο, Westview Press, 1998, 39-40.  
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Αντί επιλόγου: Σκέψεις και προβληματισμοί για την ελληνική πολιτική  
και την ελληνική ταυτότητα 

Αντί άλλων συμπερασμάτων είναι σκόπιμο να παρατεθεί εδώ το ερώτημα που 
θέτει σε μελέτη του το 2008 ο David Earnest. Για ποιον λόγο η παραχώρηση του 
δικαιώματος ψήφου σε αλλοδαπούς μετανάστες πριν αποκτήσουν την ιθαγένεια 
του κράτους όπου διαμένουν, παρουσιάζει αυξητικές τάσεις από τα τέλη του 20ού 
αιώνα; Με άλλα λόγια πώς ενσωματώνεται η παραχώρηση ενός τέτοιου δικαιώμα-
τος στην ιστορική πρόσληψη της κοινωνίας των πολιτών και του έθνους σε χώρες 
που, όπως η Γερμανία (και φυσικά η Ελλάδα που δεν περιλαμβάνεται στις υπό 
εξέταση περιπτώσεις της μελέτης του), μέχρι πρότινος ακολουθούσαν κατά παρά-
δοση τη θεωρία ‘του αίματος’; Η απάντηση που δίνει ο Earnest στο ερώτημα αυ-
τό, παρουσιάζει τις χώρες που εντάσσονται στην κατηγορία της Γερμανίας να υ-
ποτάσσονται αρκετά απρόθυμα στη διεθνή, όπως διαγράφεται, πολιτική τάση της 
παραχώρησης δικαιωμάτων στους αλλοδαπούς κατοίκους τους107. Οι χώρες αυτές 
δεν αναιρούν την ιστορική θεώρηση της εθνικής συλλογικότητάς τους αλλά τεί-
νουν να εξυπηρετούν κάποιες τουλάχιστο εθνικές ανάγκες τους. Η Γερμανία, για 
παράδειγμα, το 1989 που προέβη στην παραχώρηση, σε τοπικό επίπεδο πάντοτε, 
του δικαιώματος ψήφου μεταναστών επιλεγμένης εθνικότητας, κινείτο ακόμη υπό 
το πλήγμα της ψυχροπολεμικής διαίρεσής της και διέθετε μια αξιοσημείωτη γερ-
μανική διασπορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αναμενόμενα οφέλη του εγχειρήμα-
τος δεν απέτρεψαν τότε το ομοσπονδιακό δικαστήριο να αποφανθεί κατά της πα-
ραχώρησης σε αλλοδαπούς ενός τέτοιου δικαιώματος με την αιτιολογία ότι τα ε-
κλογικά δικαιώματα ορίζονται από τον γερμανικό νόμο ως συλλογικό δικαίωμα 
του γερμανικού έθνους και όχι ως ατομικό δικαίωμα· επομένως, ότι παραβιάζεται 
η κοινώς αποδεκτή θεώρηση του γερμανικού έθνους ως εθνο-γλωσσικής κοινότητα 
που υπήρχε πριν από το κράτος108.  
Η Ελλάδα, που εγκατέλειψε με αξιοσημείωτη καθυστέρηση συγκριτικά με τις 

άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την αρχή της εξ αίματος καταγωγής, δεν 
είναι τυχαίο ότι συνδύασε τον νέο ορισμό του Έλληνα, σύμφωνα με τις «σύγχρονες 
διατάξεις της ελληνικής ιθαγένειας» του 2010109, με την προθυμία της, από τις 
αρχές της δεκαετίας, να ‘αποκαταστήσει’ τα μέλη της διασποράς της παραχω-
ρώντας τους το δικαίωμα ψήφου από τον τόπο της κατοικίας τους. Βέβαια, την 
ίδια περίοδο, αν και αρκετές χώρες που κατά παράδοση διέθεταν πολυάριθμες 
διασπορές, είχαν ήδη παραχωρήσει στα μέλη τους ένα τέτοιο δικαίωμα, η Ελλάδα 

                                                  
107. D. C. EARNEST, Old Nations, New Voters. Nationalism, Transnationalism, and 

Democracy in the Era of Global Migration, Albania, State University of New York Press, 
2008, 127-128.  

108. Ό. π. 119-120.  
109. Πρόκειται για τον νόμο 3838/2010 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α49/24.3.2010.  
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θεωρούσε αρκετό να εκφράσει με την παραπάνω προθυμία της την πρόθεσή της 
να εκσυγχρονίσει και της απαρχαιωμένη πολιτική της απέναντι όχι μόνον στους 
αλλοδαπούς αλλά και στους απόδημους Έλληνες. Άλλωστε, ως προς τα ζητήματα 
που τους αφορούσαν άμεσα, η χώρα ακόμη βρισκόταν στο στάδιο του ‘εκσυγχρονι-
σμού’ της λειτουργίας του προξενικού της μηχανισμού, επειδή πολλά καίρια θέματά 
του εξακολουθούσαν να ρυθμίζονται με νόμους που είχαν εκδοθεί κατά τη διάρκεια 
του Μεσοπολέμου. Αξίζει, για παράδειγμα, να σημειωθεί ότι στις διατάξεις που κα-
ταργούσε τον Οκτώβριο του 2001 ο νόμος για τον αναπροσδιορισμό των προξενικών 
διατιμήσεων με βάση τότε το Ευρώ (ένας νόμος που, όπως πολλοί άλλοι, περιλάμ-
βανε αρκετά άλλα θέματα σχετικά με τη διπλωματική προστασία των αποδήμων 
αλλά και γενικά για τη λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών) περιλαμβάνονταν άρθρα Προεδρικών, Νομοθετικών και Βασιλικών Διαταγ-
μάτων που είχαν εκδοθεί από το 1929 μέχρι το 1936, επίσης δύο Αναγκαστικών 
Νόμων της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά και ενός του 1944, καθώς και ενός άρ-
θρου Προεδρικού Διατάγματος της δικτατορίας των συνταγματαρχών110.  
Σε αυτήν την τάση ‘εκσυγχρονισμού’, το εδάφιο που προστέθηκε στο άρθρο 

51 του συντάγματος, κατά τη δεύτερη αναθεώρησή του το 2001, σχετικά με την 
άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από Έλληνες πολίτες εκτός της ελληνικής 
επικράτειας, επανέφερε στην επικαιρότητα μια συζήτηση που στην ουσία είχε 
ξεκινήσει από το 1975. Ωστόσο, το μοναδικό από τα σχετικά προσχέδια και 
νομοσχέδια που υποβλήθηκαν τα πρώτα χρόνια του αιώνα στη βουλή και μετά τη 
σχεδόν διετή επεξεργασία του τελικά έφτασε στη διαδικασία της ψηφοφορίας, 
καταψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2009111. Είναι φανερό όμως ότι οι εξελίξεις του 

110. Βλ. τις σχετικές αναφορές στο πρακτικό της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Ε-
θνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων που υποβλήθηκε στις 30.8.2001 στη Βουλή των 
Ελλήνων με θέμα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών «Προξενική διατίμηση και άλλες 
διατάξεις», (δηλαδή τον Νόμο 2949/2001, ΦΕΚ Α243/19.10.2001), http://www.hellenic 
parliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/p-prox_2.pdf [τελευταία 
επίσκεψη: 13.6.2017].  

111. Για τον πρώτο κύκλο των οκτώ τουλάχιστον συζητήσεων στην ολομέλεια της βουλής 
μέχρι το 1990, βλ. Γ. ΔΡΟΣΟΣ, Το δικαίωμα ψήφου των εκτός επικρατείας εκλογέων. Η 
δυνατότητα μιας νομοθετικής ρύθμισης, Αθήνα, εκδ. Αντ. Σάκκουλας, 1990. Το δεύτερο χωρίο 
του άρθρου 51 που προστέθηκε στη δεύτερη αναθεώρηση το 2001 του συντάγματος του 1975 
και βρίσκεται ακόμη εν ισχύ προβλέπει ότι για τη ψήφιση νόμου που ίσως κάποια στιγμή αλλά-
ξει «τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται 
έξω από την Επικράτεια», απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των βουλευτών. Επομέ-
νως, είναι μάλλον αδύνατο να ψηφιστεί από κάποια κυβέρνηση χωρίς τη συναίνεση και βουλευ-
τών της αντιπολίτευσης. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η απόπειρα της κυβέρνησης της Νέας Δη-
μοκρατίας να φέρει σχετικό νομοσχέδιο προς ψήφιση στη βουλή τον Απρίλιο του 2009 ήταν εκ 
των προτέρων πιθανό ότι θα οδηγούσε στην καταψήφισή του.  



ΕΛΠΙΔΑ Κ. ΒΟΓΛΗ  124 

2009, του κρίσιμου έτους κατά τη διάρκεια του οποίου η ευρωπαϊκή ταυτότητα των 
Ελλήνων και γενικά της Ελλάδας επισκιάστηκε από την τρέχουσα οικονομική κρί-
ση, επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά πόσο στενά συνδέονται μεταξύ τους η ελληνι-
κή ομογενειακή και μεταναστευτική πολιτική. Συγκεκριμένα, στα τέλη του 2009 οι 
προτάσεις για την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες που διαμένουν 
νόμιμα στην Ελλάδα, πρόβαλαν και πάλι στο προσκήνιο τόσο της πολιτικής όσο και 
της δημόσιας συζήτησης παλιούς προβληματισμούς σχετικά με την ελληνική ταυ-
τότητα, την ασφάλεια που επιφέρει η ρομαντική προσδοκία της εθνικής ομοιογένει-
ας και τους κινδύνους που ελλοχεύουν ή υποτίθεται ότι ενυπάρχουν στη διαδικασία 
ελληνοποίησης ξένων, αλλοεθνών ή αλλογενών μεταναστών. Σε μεγάλο βαθμό η 
αποτυχημένη έστω απόπειρα τον Απρίλιο για την παραχώρηση των εκλογικών δι-
καιωμάτων στους Έλληνες της διασποράς από τον τόπο της κατοικίας τους είχε 
πράγματι προετοιμάσει την ευνοϊκή συγκυρία για την εξαγγελία της τελευταίας 
ριζικής μεταρρύθμισης. Με άλλα λόγια το ελληνικό κοινοβούλιο εξέταζε σε διάφο-
ρες στιγμές του έτους τη δυνατότητα εκπλήρωσης των ‘υποχρεώσεων’ μιας παρα-
δοσιακής χώρας αποστολής μεταναστών απέναντι στη διασπορά της και τις προο-
πτικές για την προσαρμογή της στον νέο ρόλο της, τον ρόλο της ως χώρας υποδοχής 
μεταναστών, όπως όφειλε ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Σε έναν τέτοιο αποχαιρετισμό της πρώτης δεκαετίας του αιώνα οι νέες και οι 

παλιές πολιτικές τάσεις, οι σύγχρονοι αλλά και οι χθεσινοί προβληματισμοί περί 
των συλλογικών ταυτοτήτων του ελληνικού έθνους, βρήκαν μια από τις καλύτερες 
αποτυπώσεις τους, κατά τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές τον Οκτώβριο 2009, 
στα ψηφοδέλτια επικρατείας των δύο μεγάλων κομμάτων, που εναλλάσσονταν από 
το 1974 μέχρι τότε στην εξουσία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που είχε 
στηρίξει πριν λίγους μήνες το νομοσχέδιο για τη ψήφο της διασποράς, το οποίο 
προέβλεπε την ένταξη τριών εκπροσώπων της στα ψηφοδέλτια επικρατείας όλων 
των κομμάτων, περιέλαβε συμβολικά μόνον έναν– έναν μόνιμο κάτοικο Γερμανίας 
και μέλος του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ, που 
είχε καταψηφίσει μαζί με τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης το παρα-
πάνω νομοσχέδιο και μάλιστα ήταν το κόμμα που, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση 
του Ευρωπαϊκού Παρατηρητήριου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας το 
2006, πρωτοστατούσε από την ελληνική πλευρά στην καταπολέμηση των διακρί-
σεων, επειδή προσκαλούσε και εξέλεγε αλλοεθνείς και αλλοδαπούς κατοίκους της 
χώρας ως μέλη των κεντρικών οργάνων του112, προτίμησε έναν εκπρόσωπό 
                                                  

112. Βλ. Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας, (Euro-
pean Monitoring Center on Racism and Xenophobia -EURC), Ετήσια Έκθεση για την κατά-
σταση σε θέματα ρατσισμού και ξενοφοβίας στα κράτη μέλη της ΕΕ (Περίληψη) 2006 του, 
http://www.media-diversity.org/en/additional-files/documents/b-studies-reports/EUMC 
20Data%20Inadequacies%20on%20racist%20crime%20[EL].pdf [τελευταία επίσκεψη: 
25.6.2017] 
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τους113. Αμφότεροι τοποθετήθηκαν σε μη-εκλόγιμες θέσεις. Ως αποτέλεσμα τόσο 
η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας όσο και εκείνη του ΠΑΣΟΚ δεν επηρέασαν το 
εκλογικό αποτέλεσμα, δεν έφεραν στη βουλή έναν εκπρόσωπο των παραπάνω 
ομάδων και είναι αμφίβολο, εάν πράγματι εξέφραζαν τη φιλοσοφία του πολιτικού 
τους προγράμματος. Παρ’ όλα αυτά η παρουσία των ονομάτων ενός απόδημου ή 
ενός μετανάστη στην Ελλάδα στα ψηφοδέλτια επικρατείας των δύο μεγάλων κομ-
μάτων ήταν αρκετή για να θέσει εκ νέου το καίριο δίλημμα, που εμφανίζεται στον 
τίτλο αυτού του άρθρου, στην απαρχή ενός αναπόδραστου επαναπροσδιορισμού της 
ελληνικότητας: είναι τελικά το εδαφικό κριτήριο, η κατοικία και γέννηση στην ελ-
ληνική επικράτεια, ή το ‘ελληνικό αίμα’, η μεταβίβαση δηλαδή της ελληνικής ιθα-
γένειας διά της γέννησης από Έλληνες γονείς, ο παράγοντας που καθορίζει ή είναι 
‘λογικό’ και θα πρέπει να καθορίζει, την κυρίαρχη ταυτότητα του έθνους; Φυσικά, 
το ερώτημα τι θεωρείται ‘λογικό’ ή ‘πρέπον’, χρήζει διεξοδικότερης προσέγγισης.  
Ίσως, κατά τη μετάβαση από την πρώτη στη δεύτερη δεκαετία του νέου αιώ-

να, κάποιοι από τους πιο προσεκτικούς παρατηρητές των ελληνικών εξελίξεων 
αναρωτήθηκαν μήπως βρίσκονταν ενώπιον του διλήμματος: είναι προτιμότερη η 
‘απο-εθνικοποίηση’ του θεσμού της ελληνικής ιθαγένειας μέσω της φιλελευθερο-
ποίησης της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής (εδώ ο όρος ‘μεταναστευτική 
πολιτική’ ταυτίζεται με το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την υποδοχή αλλο-
δαπών μεταναστών στην ελληνική επικράτεια, ενώ η φιλελευθεροποίησή της πα-
ραπέμπει στον εξευρωπαϊσμό του ελληνικού δικαίου) ή η προσπάθεια της ‘επαν-
εθνικοποίησης’ της ελληνικής κοινωνίας μέσω της ενίσχυσης των δεσμών της με 
τα διασπαρμένα τμήματά της στην αλλοδαπή, την ελληνική διασπορά –την οποία 
οι περισσότεροι Έλληνες βουλευτές της μεταπολίτευσης εξυμνούν με κάθε ευκαι-
ρία για τη συμβολή της στις ελληνικές υποθέσεις, ενδεχομένως επιθυμούν την 
ενθάρρυνση και των επενδύσεών της, αλλά ακόμη και σήμερα δεν εγκρίνουν την 
άμεση συμμετοχή των μελών της, που διαθέτουν την ελληνική ιθαγένεια, στις 
βουλευτικές εκλογές του κράτους; Σκιαγραφείται, επομένως, ένα εξαιρετικό περί-
πλοκο ζήτημα, που δεν περιορίζεται στο ερώτημα εάν η κυρίαρχη εθνική αντίλη-
ψη θέλει τους Έλληνες να γεννιούνται Έλληνες. Στην ουσία απαρτίζεται από 
πολλά επιμέρους ερωτήματα, που στην εποχή της παγκοσμιοποίησης απασχολούν 
έντονα όχι μόνον την Ελλάδα αλλά σχεδόν όλα τα σύγχρονα κράτη, καταδεικνύο-

113. Συγκεκριμένα, στην ένατη από τις δώδεκα θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας της 
Νέας Δημοκρατίας τοποθετήθηκε ο Κώστας Δημητρίου, κάτοικος της Γερμανίας και μέλος του 
Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, ενώ στη δέκατη από τις δώδεκα θέσεις του ψηφοδελτίου 
του ΠΑΣΟΚ ο γεννημένος στο Σουδάν, καρδιολόγος στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, Αλί Μοχάμετ 
Χαγκ. Βλ. ενδεικτικά δημοσιεύματα του Τύπου εκείνων των ημερών: «Με επικεφαλής τον Γ. 
Σουφλιά το ψηφοδέλτιο Επικρατείας ΝΔ», Ελευθεροτυπία, 20/9/2009, http://www.enet.gr/?i 
=news.el.article&id=84342 και «Ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠαΣοΚ», Το Βήμα, 
20.9.2009, http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=289502  
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ντας παράλληλα τις δραστικές μεταβολές που έχει υποστεί μέχρι σήμερα ο εθνι-
κός θεσμός της ιθαγένειας με την πρακτική σημασία του: ως ο θεσμός που κατο-
χυρώνει την άμεση πρόσβαση του πολίτη στο κράτος του114. Ούτως ή άλλως έχει 
μεταβληθεί ριζικά μέχρι σήμερα και ο τρόπος με τον οποίο ορίζεται και διανέμε-
ται το δικαίωμα πολιτικής συμμετοχής, το οποίο δεν συνεπάγεται πάντοτε την 
απόλαυση όλων των δικαιωμάτων (πολιτικών, αστικών και κοινωνικών) στο πλαί-
σιο μιας κοινωνίας –ούτε ίσως των σπουδαιότερων εξ αυτών. Με άλλα λόγια στη 
σύγχρονη εποχή η έννοια της συμμετοχής δεν προϋποθέτει αλλά ούτε δηλώνει 
απαραιτήτως την ιδιότητα του πολίτη. Το ερώτημα μάλιστα που προστίθεται με-
τά την προσεκτική ανάγνωση της ελληνικής περίπτωσης, είναι εάν –αλλά και υπό 
ποιες συνθήκες– μπορεί να υπάρχει κάποια διασύνδεση ανάμεσα στους μηχανι-
σμούς επιλογής ενός κράτους να εντάξει ή να αποκλείσει κάποιες ομογενειακές ή 
διασπορικές ομάδες του από την ευρεία έννοια της συλλογικότητας του έθνους και 
την πολιτική που ακολουθεί απέναντι σε αλλοδαπούς μετανάστες.  
Σε ό,τι αφορά, τέλος, το πιο περίπλοκο ερώτημα που τέθηκε σε αυτό το άρθρο 

–την κοινωνική υποδοχή των νόμων για την ταυτότητα του Έλληνα– αρκεί να 
παρατεθεί στο σημείο αυτό η απάντηση που έδωσαν το 2010 οι αρμόδιοι υπουργοί 
της τελευταίας μεταρρύθμισης του θεσμού της ελληνικής ιθαγένειας. Η απόφασή 
τους να εισηγηθούν τη ριζική αλλαγή του, όπως εξηγούσαν, είχε στόχο να αποκα-
λύψει «την ιδιαίτερη δύναμη της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη: την ιστορική δύ-
ναμη να ενώνει διαφορετικούς ανθρώπους σε μια δημιουργική κοινή μοίρα», α-
παλλάσσοντάς τον παράλληλα «από το καθηλωτικό βάρος μιας φυλετικής αντίλη-
ψης για το έθνος», η οποία παρέμενε εξαρτώμενη «από την βιολογική καταγωγή 
από κάποιο περιούσιο γένος». Με αυτές λοιπόν τις προθέσεις, όπως προσέθεταν οι 
ίδιοι αποτόλμησαν να προτείνουν έναν νόμο που «δεν υποκύπτει στην εκδήλωση 
υπερβάλλουσας ανησυχίας τον υποτιθέμενο κίνδυνο ‘εθνικής αλλοίωσης’ ή ‘αφελ-
ληνισμού’ της χώρας»115. Αλλά, όπως ήδη φάνηκε, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία 
που αποδεικνύουν ότι οι προηγούμενοι εισηγητές νόμων για την ελληνική ταυτό-
τητα υπέκυπταν σε κοινωνικές πιέσεις, ανησυχίες ή προσδοκίες. 

                                                  
114. CHR. JOPPKE, «Citizenship between De- and Re-Ethnicization», στο: M. Y. Bode-

mann – G. Yurdakul (επιμ.), Migration, Citizenship, Ethnos, Νέα Υόρκη, Palgrave Macmillan, 
2003, 63-91. 

115. Βλ. την αιτιολογική έκθεση του νόμου 3838/2010, με ημερομηνία 26.2.2010, στην 
ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων, http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/ 
Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=d7dc4000-8bc0-48f2-8d4d-4f5602dbbd79 [τελευ-
ταία επίσκεψη: 21.7.2017].  
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ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΩΝ ΤΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΑΛΚΑΒΟΥΚΗΣ 

Θεωρημένη στη μακρά διάρκεια, η ορεινή οικονομία στον ευρύτερο χώρο της 
νότιας Βαλκανικής βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό κυρίως στη νομαδική και δευτε-
ρευόντως στην ημι-νομαδική κτηνοτροφία1. Η στενότητα του εδάφους στους κά-
μπους, που έπρεπε να καλλιεργηθούν, αλλά και η διαθεσιμότητα των ορεινών βο-
σκοτόπων το καλοκαίρι διαμόρφωσαν ένα πλαίσιο για την κτηνοτροφική δραστη-
ριότητα καθορισμένο διπλά, τόσο από οικολογικούς όσο και από κοινωνικούς και 
οικονομικούς περιορισμούς2: ο νομαδισμός φαίνεται να είναι μια δομική σταθερά 
στην ορεινή οικονομία που διαμορφώθηκε ήδη κατά την πρώιμη αρχαιότητα, ό-
πως πιστοποιούν τα σχετικά αρχαιολογικά ευρήματα στην Πίνδο3. 
Ωστόσο, η μορφή που πήρε αυτή η δραστηριότητα κατά την ύστερη οθωμα-

νική περίοδο είναι καθορισμένη επιπλέον από δύο ακόμη ειδικότερους οικονομι-
κούς και πολιτικούς παράγοντες. Ο πρώτος αφορά τη συμπληρωματικότητα ανά-
μεσα στο τσιφλίκι και το τσελιγκάτο, αφού η εκτεταμένη ιδιοκτησία πεδινών εδα-
φών απαιτούσε τη συγκρότηση συμπαγών συμπράξεων ανάμεσα σε μικρότερους ή 
μεγαλύτερους κτηνοτρόφους προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικά την 
ανάγκη της καταβολής ενοικίου4. Ο δεύτερος σχετίζεται με την προ-νεωτερική 

1. Βλ. F. BRAUDEL, Η Μεσόγειος και ο μεσογειακός κόσμος την εποχή του Φιλίππου Β'
της Ισπανίας. Τόμος Α΄ Ο ρόλος του περιγύρου, (μετάφραση: Κλ. Μιτσοτάκη), ΜΙΕΤ, Αθήνα 
1991. 

2. Βλ. σχετικά Β. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, Χτίζοντας το Χώρο και το Χρόνο, Οδυσσέας, Αθήνα
2003, 13-17. 

3. Βλ. Ι. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, Βίτσα. Τα νεκροταφεία μιας μολοσσικής κώμης, 1-3, Αθήνα
1986. 

4. Βλ. σχετικά Β. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, «Η ημι-νομαδική κτηνοτροφική κοινότητα στην Ήπειρο:
σχέσεις παραγωγής και κοινωνική συγκρότηση», Πρακτικά Συνεδρίου: Ήπειρος, Κοινωνία – 
Οικονομία 15ος – 20ος αι., εκδ. Δήμου Ιωαννιτών, Γιάννινα 1987, 277-288, καθώς και Κ.Δ. 
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ, Αγροτικά. Έρευνα επί της οικονομικής και κοινωνικής μορφολογίας εν Ελλάδι 
και εν ταις γειτονικαίς σλαυικαίς χώραις, Αθήνα 1931, για την παλαιότερη, ρομαντική εκδοχή 
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μορφή πολιτικής οργάνωσης της νότιας Βαλκανικής: η ενοποίηση του χώρου υπό 
την οθωμανική διοίκηση επέτρεπε μεγαλύτερα περιθώρια κινητικότητας για τα 
τσελιγκάτα, τα οποία μπορούσαν έτσι να μεταβάλουν τόσο τους χειμερινούς όσο 
και τους θερινούς τους προορισμούς προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα συγκυρια-
κά προβλήματα που προέκυπταν. 
Η σημασία αυτού του δεύτερου παράγοντα έγινε φανερή όταν η νεοτερικότητα 

επέφερε σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο εντός του οποίου η δραστηριότητα αυτή 
διεξαγόταν, με τη χάραξη των εθνικών συνόρων. Ειδικότερα, η ένταξη της Ηπεί-
ρου, της Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης στο ελληνικό κράτος στις αρχές του 
20ού αιώνα, διαμόρφωσε μέσω των εθνικών συνόρων μια σειρά από προσκόμματα 
στην νομαδική κτηνοτροφία, μεταβάλλοντας σημαντικά τόσο τους προορισμούς 
των νομάδων όσο και το μέγεθος αλλά και τη φύση της ίδιας της δραστηριότητας, 
που σε πολλές περιπτώσεις, ήδη από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα μετα-
τράπηκε σε εδραία5. 
Παρόλα αυτά, ακόμη και μέσα από διακρατικές συμφωνίες ανάμεσα στα νεό-

τευκτα βαλκανικά κράτη6, η νομαδική κτηνοτροφία διατήρησε τη βασική της δο-
μή, τουλάχιστον στο ελλαδικό χώρο, μέχρι και την μαζική έλευση των Μικρα-
σιατών προσφύγων. Η παρουσία των τελευταίων επιτάχυνε τη διανομή των τσι-
φλικιών και τον κατακερματισμό τους, με αποτέλεσμα την αδυναμία εύρεσης ε-
παρκών χειμαδιών για τα μεγάλα κοπάδια των τσελιγκάτων. Η κρίση του Μεσο-
πολέμου βιώθηκε για την κτηνοτροφική οικονομία ως κρίση ζωικού κεφαλαίου, 
αφού μεγάλο μέρος από τα πολυπληθή κοπάδια αφανίστηκε7, ενώ ο αριθμός των 
ζώων ανά κοπάδι περιορίστηκε σημαντικά ώστε το κοπάδι να μπορεί να επιδει-
κνύει ευελιξία.  
Απέναντι σ’ αυτή την κατάσταση η ημι-νομαδική εκδοχή της κτηνοτροφικής 

για το τσελιγκάτο. Για μια ειδική μορφή αυτής της σχέσης ανάμεσα στο τσελιγκάτο και το 
τσιφλίκι βλ. U. BRUNNBAUER, «Κοινωνική προσαρμογή σ’ ένα ορεινό περιβάλλον: Πομάκοι 
και Βούλγαροι στην κεντρική Ροδόπη 1830 – 1930», στο: Β. Νιτσιάκος (επιμ.), Ο ορεινός 
χώρος της Βαλκανικής. Συγκρότηση και μετασχηματισμοί, Πλέθρον – Δήμος Κόνιτσας, Αθήνα 
2000, 53-77. 

5. Βλ. για παράδειγμα, τις πληροφορίες που διασώζει ο Κ.Δ. ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ, ό.π. 58-63,
για το τσελιγκάτο Γουλή που εγκαταστάθηκε στο Κιλκίς, αλλά και τη γενικότερη προβλη-
ματική που καταθέτει για το μέλλον των τσελιγκάτων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. 

6. Στις συμφωνίες αυτές οφείλεται το γεγονός του εγκλωβισμού μεγάλου αριθμού τσελι-
γκάτων σε Αλβανία, Γιουγκοσλαβία και Βουλγαρία, μετά το κλείσιμο των συνόρων κατά τη 
διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Βλ. ενδεικτικά Β. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, Στο σύνορο. «Με-
τανάστευση», σύνορα και ταυτότητες στην αλβανο-ελληνική μεθόριο, Οδυσσέας, Αθήνα 2010, 
24-25. 

7. Β. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, «Η ημι-νομαδική κτηνοτροφική κοινότητα», ό.π. 277-288.
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δραστηριότητας φαίνεται ότι κατάφερε να προσαρμοστεί ευκολότερα. Αυτή η 
μορφή κτηνοτροφίας αφορούσε κατά κύριο λόγο τους Βλάχους κτηνοτρόφους της 
Πίνδου, οι οποίοι διέθεταν τουλάχιστον μόνιμες θερινές βοσκές στα χωριά τους και 
μετακινούνταν περιστασιακά σε διαφορετικά κάθε φορά χειμαδιά. Ωστόσο για 
τους καθαρούς νομάδες κτηνοτρόφους –μεταξύ αυτών και τους «σκηνίτες»8 Σα-
ρακατσάνους– η κατάσταση έμοιαζε αδιέξοδη: μη έχοντας ούτε στα χειμαδιά ούτε 
στα θέρετρα το καθεστώς του δημότη, ήταν υποχρεωμένοι αφενός να κατα-
φεύγουν κάθε χρόνο στην εύρεση διαφορετικών χειμαδιών, αφετέρου να διαπραγ-
ματεύονται εκ νέου κάθε άνοιξη το ενοικιοστάσιο των ορεινών βοσκοτόπων με τις 
ιδιοκτήτριες κοινότητες. Την πολύπλοκη αυτή κατάσταση επιχείρησε να διευθε-
τήσει το καθεστώς Μεταξά με τον περίφημο «αναγκαστικό νόμο» 1223/3-4 Μαΐ-
ου 1938 «περί αποκαταστάσεως κτηνοτρόφων», ως επιστέγασμα μια σειράς νο-
μοθετικών παρεμβάσεων από τη δεκαετία του 1920. Ας παρακολουθήσουμε όμως 
τη διαδικασία αυτή σε μια από τις ειδικότερες εκδοχές της που αφορά την 
«αποκατάσταση» των Σαρακατσάνων στο Ζαγόρι9. 
Η παρουσία νομάδων κτηνοτρόφων στο Ζαγόρι χωρίς μόνιμη ή έστω εποχιακή 

εγκατάσταση στους οικισμούς εντοπίζεται τουλάχιστον από τα μέσα του 19ου 
αιώνα10. Οι κτηνοτρόφοι αυτοί, που αργότερα προσδιορίστηκαν ως 
«Σαρακατσάνοι»11 αξιοποίησαν τα εξαιρετικής ποιότητας θερινά βοσκοτόπια του 
Ζαγορίου πληρώνοντας ενοίκιο στις αντίστοιχες κοινότητες, ενώ τους χειμερινούς 
μήνες μετακινούνταν προς τα παραλιακά μέρη της Ηπείρου ή τη Θεσσαλία και τη 
σημερινή Αλβανία, προκειμένου να ξεχειμάσουν τα πολυπληθή κοπάδια τους.  
Ωστόσο, παρά το γεγονός της μακροχρόνιας παρουσίας τους, ο νομαδικός 

                                                  
8. Για τον όρο βλ. Β. ΔΑΛΚΑΒΟΥΚΗΣ, Η πένα και η γκλίτσα. Εθνοτική και εθνοτοπική 

ταυτότητα στο Ζαγόρι τον 20ό αιώνα, Οδυσσέας, Αθήνα 2005, 130-131. Ενδεικτικές είναι για 
το ζήτημα αυτό οι μαρτυρίες που ακολουθούν: «Aυτό το “σκηνίτες” ήταν παντού. Αν σου πω 
εγώ, στην τράπεζα που έχω καρτέλα λέει “σκηνίτης”. Καρτέλες “σκηνιτών” χώρια. Για δάνεια. 
Γιατί ήταν αυτό το πάνω – κάτω…». «Τ(ου)ς είχαμαν εδώ χρόνια. Επί Μεταξά ήρθαν αυτοί, 
ήταν αυτός ο νόμος, “όσες Κοινότητες θέλουν, μπορούν να γράψουν τους …” Τώρα, δε λέγονταν 
αυτοί “Σαρακατσάνοι” τότε. “Σκηνίτες” λέγονταν». Όσο για τα κοινοτικά έγγραφα βλ. 
ενδεικτικά Αρχείο Κοινότητας Μονοδενδρίου (στο εξής Α.Κ.Μ.), κατάστιχο (στο εξής κατ.) 1, 
6-7, πράξη 22/ 15-7-1928 και κατ. 3, σ. 107-108 πράξη 59/ 16-2-1935. 

9. Αναλυτικά για το Ζαγόρι βλ. Β. ΔΑΛΚΑΒΟΥΚΗΣ, Μετοικεσίες Ζαγορισίων (1750-
1922). Προσεγγίσεις στις διαδικασίες προσαρμογής μιας τοπικής κοινωνίας στη διεθνή συγκυ-
ρία, εκδ. Ριζαρείου Σχολής, Θεσσαλονίκη 1999 και Β. ΔΑΛΚΑΒΟΥΚΗΣ, Η πένα και η γκλί-
τσα, ό.π., όπου και εκτενής βιβλιογραφία. 

10. Βλ. σχετικά Χ. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ, «Σαρακατσαναίοι», Δελτίο Κέντρου Ερευνών Ζαγορίου 
2 (1981) 43-45. 

11. Βλ. C. HÖEG, Les Saracatsans, une tribu nomade grecque, Paris – Copenhague 
1925-1926.  
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χαρακτήρας της μετακίνησης φαίνεται να περιόρισε εξαιρετικά τις επαφές τους 
με τις κοινότητες: όταν μετά την ενσωμάτωση της Ηπείρου στο ελληνικό κράτος 
(1913) ο κεντρικός διοικητικός μηχανισμός συνέταξε τους εκλογικούς καταλόγους 
των κοινοτήτων του Ζαγορίου, η συντριπτική πλειονότητα των Σαρακατσάνων 
απουσίαζε απ’ αυτούς12. Αντίθετα, οι εγκατεστημένοι στις παρυφές των οικισμών 
Γύφτοι απέκτησαν πολιτικά δικαιώματα ισότιμα με τους «Ζαγορίσιους», ενώ 
πολιτικά δικαιώματα στο Ζαγόρι απέκτησαν και όσοι από τους τελευταίους ήταν 
ταξιδεμένοι είτε εντός είτε εκτός των ορίων του ελληνικού κράτους. Έτσι η προ-
φανής έλλειψη μόνιμης κατοικίας λόγω του νομαδισμού και πιθανότατα η φυσική 
τους απουσία κατά την περίοδο της σύνταξης των εκλογικών καταλόγων στέρησαν 
τους Σαρακατσάνους του Ζαγορίου από την ιδιότητα των δημότη, αφού δεν ανήκαν 
στους «διαμένοντας ενταύθα και κεκτημένους τα υπό του νόμου προσόντα προς 
εγγραφήν των»13. 
Οι πραγματικοί λόγοι, όμως, της άρνησης εκ μέρους των κοινοτήτων να κατα-

γράψουν ως δημότες τους «σκηνίτες» κτηνοτρόφους ήταν διαφορετικοί και σχετί-
ζονταν με τον οικονομικό ρόλο που διαδραμάτιζαν οι Σαρακατσάνοι κτηνοτρόφοι, 
ως ετεροδημότες, για τη συντήρηση των κοινοτήτων ως οργανισμών. Συγκεκριμέ-
να το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού των κοινοτήτων, ειδικά του Κεντρι-
κού και Δυτικού Ζαγορίου, προερχόταν την περίοδο αυτή από την εκμίσθωση των 
βοσκοτόπων στους Σαρακατσάνους και τους υπόλοιπους ετεροδημότες κτηνοτρό-
φους, και από τη φορολόγηση των γαλακτοκομικών τους προϊόντων, ενώ από τις 
κοινότητες εκείνες όπου το νερό ήταν περιορισμένο, επιβαλλόταν και φορολογία 
υδρεύσεως. Έτσι από τη νομαδική κτηνοτροφική δραστηριότητα συντηρούνταν το 
προσωπικό των κοινοτήτων και επιπρόσθετα γίνονταν έργα περιορισμένης ή και 
μεγαλύτερης εμβέλειας από τις κοινότητες. Ας σημειωθεί μάλιστα ότι οι Σαρακα-
τσάνοι και οι άλλοι ετεροδημότες κτηνοτρόφοι επιβαρύνονταν με το διπλάσιο μί-
σθωμα απ’ ό,τι οι δημότες κτηνοτρόφοι που διατηρούσαν μεγάλα κοπάδια, ενώ 
στην οικόσιτη κτηνοτροφία αναλογούσε η μικρότερη φορολογική επιβάρυνση. 
Στην πράξη 13/ 21-4-1932 του κοινοτικού συμβουλίου Μονοδενδρίου, που αφορά 
τη λογοδοσία του προέδρου για το οικονομικό έτος 1931-32, διαβάζουμε σχετικά: 

12. Πρόκειται για τους πρώτους εκλογικούς καταλόγους της περιοχής που συντάχθηκαν το
1914. Βρίσκονται στο αρχείο του τοπικού περιοδικού «Το Ζαγόρι μας» (Ιωάννινα) και αφορούν 
34 από τις 45 κοινότητες της περιοχής. Ορισμένοι απ’ αυτούς έχουν ήδη δημοσιευθεί σε τεύχη 
του περιοδικού. Η μη εγγραφή των Σαρακατσάνων είναι ανιχνεύσιμη από τα επώνυμα των 
εκλογέων, γεγονός που συζητήθηκε εκτενώς με τους πληροφορητές για διασταύρωση των 
πληροφοριών, κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας.  

13. Πρόκειται για πληροφορία που αναγράφεται στον εκλογικό κατάλογο της κοινότητας
Στολοβού (σημερινό Διπόταμο). Βλ. σχετικά περ. Το Ζαγόρι μας 140 (1989) 150. 
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«(Έσοδα) α) Εκ του επιβληθέντος δικαιώματος βοσκής εβεβαιώθησαν 
δραχμαί 65.000 υπέρ των κοινοτήτων Μονοδενδρίου και Βίτσης. β) Εκ δι-
καιώματος υδρεύσεως δραχ. 9.000 υπέρ της κοινότητος ημών και γ) εκ φόρου 
γαλακτοκομίας δραχμαί 1050. Επεβλήθη δε 4ήμερος προσωπική εργασία 
υπέρ του Συνδέσμου Κεντρικού Ζαγορίου διά της οποίας κατεσκευάσθη ικανόν 
τμήμα αμαξιτής οδού. 
Κατά την διάθεσιν των εσόδων ελήφθη φροντίς προς πλήρωσιν πασών των 

αναγκών της κοινότητος ήτοι α) διά την διοίκησιν της κοινότητος β) διά εκτέ-
λεσιν κοινοτικών έργων (…) γ) διά την υγιείαν της κοινότητος και φιλανθρω-
πίαν (μισθοδοσίαν κοινοτικού ιατρού, βοηθήματα απόρων μαθητών) δ) υπέρ 
σχολικού ταμείου, υπέρ τηλεφωνικής συγκοινωνίας, υπέρ του δημοτικού νοσο-
κομείου Ιωαννίνων “Η Αγάπη” ε) διά την καταπολέμησιν της ακρίδος και τον 
εξευγενισμόν των αγρίων δέντρων (…) στ) διά μισθοδοσίαν αγροφύλακος και ζ) 
διά μισθοδοσίαν ιερέως. Ούτω δε αφ’ ενός εξησφαλίσθη η κανονική και 
απρόσκοπτος λειτουργία του κοινοτικού οργανισμού, αφ’ ετέρου δε επετεύχθη 
η εκτέλεσις κοινοτικών έργων και η πλήρωσις πασών των αναγκών της 
κοινότητος»14. 

Κάποτε μάλιστα οι κοινότητες αρνούνταν να συμμορφωθούν ακόμη και προς 
τις υποδείξεις της Γενικής Διοίκησης Ηπείρου, που ζητούσε την εγγραφή Σαρα-
κατσάνων στα δημοτολόγια τους, αποφασισμένες να μη διαταράξουν τις λεπτές 
οικονομικές ισορροπίες που τους εξασφάλιζαν την αυτάρκεια. Στο πλαίσιο αυτό, 
επομένως, δεν είναι καθόλου παράξενο που η εγγραφή «σκηνιτών» Σαρακατσάνων 
στα δημοτολόγια των κοινοτήτων χαρακτηρίζεται «έγκλημα» ή «πληγή του 
Φαραώ» από τα κοινοτικά συμβούλια, όπως φαίνεται από το έγγραφο που 
ακολουθεί: 

«(…) Το κοινοτικόν συμβούλιον Μονοδενδρίου (…) λαβόν υπ’ όψιν την 
13063 διαταγήν της σεβαστής Γενικής Διοικήσεως Ηπείρου, δι’ ης αύτη ε-
ντέλλεται την εις το δημοτολόγιον της κοινότητος εγγραφήν των εν τω μη-
τρώω των αρρένων εγγεγραμμένων σκηνιτών 1) Ιωάννου Κατσαβριά (…) 6) 
Νικολάου Αθ. Καψάλη, σκεφθέν ότι οι περί ων πρόκειται σκηνίται κτηνοτρό-
φοι είναι παντελώς άγνωστοι εις την κοινότητά μας, ουδέ έχουσι περιουσίαν 
τινά εν αυτή, όλως δε τυχαίως ενεγράφησαν εν τω παραρτήματι του μητρώου 
αρρένων της κοινότητος κατά την αθρόαν εγγραφήν του 1914 υπό της επί 
τούτου επιτροπής παρά την θέλησιν της κοινότητος, και συνεπώς ουδέν δικαί-
ωμα εγγραφής (…) κέκτηνται και ότι η εγγραφήν των (…) συνεπαγομένη και 
την πρόσκτησιν δικαιωμάτων δημότου αποτελεί αυτόχρημα έγκλημα δεδομέ-

14. Α.Κ.Μ., κατ. 2, 90-91.
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νου ότι διά ταύτης ήθελε προστεθή νέα πληγή Φαραώ εις την κοινότητα τα 
πάνδεινα υφισταμένην υπό των κτηνοτρόφων Μονοδενδρίου – Βίτσης  

αποφαίνεται ομοφώνως: 
Αδυνατεί να αποδεχθεί την (…) εγγραφήν (…) και παρακαλεί θερμώς την 

σεβαστήν Γενικήν Διοίκησιν Ηπείρου να μην επιμείνη επί τούτου (…)»15.  

Αν όμως η κατάσταση ήταν πιεστική για τους νομάδες κτηνοτρόφους στα ο-
ρεινά λιβάδια, ακόμη χειρότερη απέβη στα χειμαδιά. Παρά την απόπειρα συνδι-
καλισμού τους, ήδη από το 191816, το μόνο που κατόρθωσαν ήταν να ενη-
μερώνονται έγκαιρα για τον αποκλεισμό εκτεταμένων λιβαδικών εκτάσεων, ιδιαί-
τερα στην περιοχή της Πρέβεζας, που είχαν επιταχθεί για να φιλοξενήσουν τους 
πρόσφυγες και αργότερα να τους παραχωρηθούν. Στο αρχείο του Πανειπηρωτικού 
Κτηνοτροφικού Συνδέσμου διαβάζουμε σχετικά17: 

Γεωργικόν Γραφείον Εποικισμού Πρεβέζης. Απόφαση αρ. 577/ 27-7-1923. 
Έχοντες υπόψη το άρθρον ΙΙ παράγρ. 6 του από 24 Οκτωβρίου 1922 Ν. 

Δ. «περί ενοικιοστασίου βοσκών» και την υπ’ αριθμ. 9623 της 12/6/1923 
απόφασιν της Γενικής Διοικήσεως Ηπείρου «περί επιτάξεως λειβαδίων προς 
εγκατάστασιν προσφύγων», εξαιρούμεν του άνω ενοικιοστασίου: 

1) Το λειβάδιον «Τριανταφυλλιά» με τα γνωστά όρια. 
2) Το λειβάδιον «Άγιος Νικόλαος» με τα γνωστά όρια. 
3) Το λειβάδιον «Βουρβαλιά» με τα γνωστά όρια. 
4) Το λειβάδιον «Μέμαγα» με τα γνωστά όρια. 
5) Το λειβάδιον «Γραμμένου» με τα γνωστά όρια, άπαντα των 
κληρονόμων Αχμέτ Ντίνου και 

6) Το λειβάδιον «Λούτσες – Φλάμπουρα» με τα γνωστά όρια, των 
κληρονόμων Δερβίς Πασσά 

Η παρούσα κοινοποιηθήτω εις τους ιδιοκτήτας, Κτηνοτροφικόν Σύλλογον 
Ιωαννίνων, Δήμαρχον Πρεβέζης, κοινότητα Λούρου, Ιωάννην Φυσέκην 
Επιστασίαν Πρεβέζης και Δασονομείον Πρεβέζης. 

Εν Πρεβέζη τη 27/7/1923 

                                                  
15. Α.Κ.Μ., κατ. 1, σ. 6-7 πράξη 22/15-7-1928. 
16. Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου ιδρύονται ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ηπείρου (1918), 

ο Πανηπειρωτικός Κτηνοτροφικός Σύνδεσμος (1920) και ο Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός 
Ιωαννίνων «Η αλληλεγγύη» (1922). Για το έτος ίδρυσης του καθενός από τα σωματεία αυτά 
πληροφορούμαστε από τα αποτυπώματα των σφραγίδων τους που βρέθηκαν στο Αρχείο Κώστα 
Λαζαρίδη (στο εξής Α.Κ.Λ.), Φάκελος 7: «Αρχείο Κτηνοτροφικού Συνδέσμου», Υποφάκελος α΄: 
«Αποδεικτικά δηλώσεων». 

17. Α.Κ.Λ., Φάκελος 7: «Αρχείο Κτηνοτροφικού Συνδέσμου», Υποφάκελος θ΄: «Εισερχόμε-
να έγγραφα 1922-1924». 
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Ο Διευθύνων Επιμελητής Αντώνιος Μοναστηριώτης. 

Η αποτυχία του συνδικαλισμού να φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα για 
τους κτηνοτρόφους, ισοσταθμίστηκε κάπως από την πελατειακή τους πρόσδεση σε 
συγκεκριμένους πολιτικούς κύκλους της εποχής, όπως την έχει αναλύσει διεξοδικά 
ο Campbell18: έτσι θα πρέπει να εξηγηθεί η παραγωγή μιας σειράς νομοθετικών 
πράξεων19 που ρύθμιζαν, προσωρινά έστω, το ζήτημα του ενοικιοστασίου. 
Πρόκειται στην ουσία για επανειλημμένες απόπειρες να διατηρηθεί το μίσθωμα 
τόσο των ορεινών όσο και των εναπομεινάντων πεδινών λιβαδιών στα επίπεδα των 
προηγούμενων –της αναταραχής που επέφερε η έλευση των προσφύγων– τιμών, 
ώστε να εξισορροπείται η κατάσταση από την απώλεια μεγάλου μέρους των 
προηγούμενων λιβαδικών εκτάσεων. Αυτή η εξέλιξη όμως ήταν καταστροφική 
τόσο για τις ορεινές κοινότητες του Ζαγορίου όσο και για τους ιδιοκτήτες λιβαδι-
κών εκτάσεων γενικότερα, αφού ενώ από τη μια μεριά εξοφλούσαν τις υποχρεώ-
σεις τους λαμβάνοντας υπόψη τον καλπάζοντα πληθωρισμό, από την άλλη εισέ-
πρατταν από τους κτηνοτρόφους τα μισθώματα σε τιμές που δεν αναπροσαρμόζο-
νταν στις οικονομικές εξελίξεις. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα των αντιδράσεων αυ-
τών μας δίνει το παρακάτω έγγραφο που κοινοποιήθηκε στον Πανηπειρωτικό 

18. Βλ. σχετικά J. K. CAMPBEL, Honour, Family and Patronage, Clarendon Press, Ox-
ford – London 1964, σ. 226, 233-234. 

19. Πρόκειται κατά χρονολογική σειρά για τα εξής νομοθετικά κείμενα: α) Νομοθετικό
Διάταγμα της 17ης Αυγούστου 1923 «Περί ενοικιοστασίου βοσκών» (Κώδηξ Θέμιδος 1923: 
650), β) Β. Δ. 5/ 9 Οκτωβρίου 1923 «Περί τροποποιήσεως του Ν. Δ. Περί ενοικιοστασίου 
βοσκών» (Κώδηξ Θέμιδος 1924: 324), γ) Ν. Δ. 2/ 5 Μαΐου 1924 «Περί τροποποιήσεως του Ν. 
Δ. περί ενοικιοστασίου βοσκών» (Κώδηξ Θέμιδος 1924: 324), δ) Ν. Δ. 4/ 4 Σεπτεμβρίου 1924 
«Περί τροποποιήσεως του από 17 Αυγούστου 1923 Ν. Διατάγματος περί ενοικιοστασίου 
βοσκών» (Κώδηξ Θέμιδος 1924: 474), ε) Ν. Δ. της 9ης Μαΐου 1924 «Περί θεμιτού μισθώματος 
επί λειβαδείων» (Κώδηξ Θέμιδος 1927: 41), στ) Νόμος 4818 της 15/16 Ιουλίου 1930 «Περί 
ενοικιοστασίου βοσκών» (Κώδηξ Θέμιδος 1930: 505-509), ζ) Αναγκαστικός Νόμος της 3ης 
Μαΐου 1935 «Περί παρατάσεως της ισχύος των διατάξεων περί ενοικιοστασίου βοσκών και περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως αυτών» (Κώδιξ Νόμων 1935: 339), η) Α. Ν. 672/ 1937 
«Περί παρατάσεως της ισχύος των διατάξεων περί ενοικιοστασίου βοσκών» (Κώδιξ Νόμων 
1937: 400) και τέλος θ) Ν. 1223 της ¾ Μαΐου 1938 «Περί αποκαταστάσεως κτηνοτρόφων» 
(Κώδιξ Νόμων 1938: 313-318). Για το Ν. Δ. της 17ης Αυγούστου 1923 πληροφορούμαστε και 
από τις τυποποιημένες δηλώσεις που συνέτασσαν οι κτηνοτρόφοι του Συνδέσμου ενώπιον δικα-
στικού κλητήρα σχετικά με την αποδοχή των όρων του «από 17 Αυγούστου 1923» Νομικού 
Διατάγματος ‘Περί ενοικιοστασίου βοσκών’», για να νοικιάσουν βοσκές στις κοινότητες του Ζα-
γορίου το 1924. (Α.Κ.Λ., Φάκελος 7: «Αρχείο κτηνοτροφικού Συνδέσμου». Υποφάκελος α΄: 
«Αποδεικτικά δηλώσεων»). Τέλος για το νόμο 4818 του 1930 βλ. και Νιτσιάκος, «Η ημι-
νομαδική κτηνοτροφική κοινότητα», ό.π., σ. 284.  



ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΑΛΚΑΒΟΥΚΗΣ  134 

Κτηνοτροφικό Σύνδεσμο από την κοινότητα Τσερνεσίου20:  

«Εν Τσερνεσίω τη 8η Απριλίου 1924 
Οι υποφαινόμενοι κάτοικοι και ιδιοκτήται ιδιωτικών χορτολιβαδίων και εν 

αγραναπαύσει αγρών της κοινότητος Τσερνεσίου, λαμβάνομεν την τιμήν να 
αναφέρωμεν υμίν ότι πληροφορηθέντες (…) ότι επεξετάθη το ενοικιοστάσιον 
επί των βοσκησίμων γαιών από 1923 – 1928, ήτοι επί μίαν πενταετίαν αντί 
ετησίου μισθώματος πολύ ελαχίστου, καθ’ ότι το διδόμενον υπό των 
ενοικιαστών μίσθωμα κατά το 1912 – 1914 ήτο πολύ ελάχιστον (…) και 
σκεφθέντες ότι η δυσανάλογη αύτη τιμή του μισθώματος, έστω κι αν 
πενταπλασιασθή δεν δύναται να συνταυτισθή με την νυν υπ’ αυτών πώλησιν 
των ειδών (…) διά ταύτα, ίνα μη κατά την εμφάνισιν των ενοικιαστών επέλθη 
ρήξις τις και βία [εάν] θελήσωσι να εισέλθωσι, οπότε βεβαίως θα 
αντισταθώμεν υπερασπίζοντες τα κτήματά μας (…) είτε θα πληρώσωσι το 
από 1912-14 έστω πενταπλάσιον, αλλά θα εξασφαλίσωσι ημάς 
συμβολαιογραφικώς ότι θα μας παρέξωσι άπαντα τα υπ’ αυτών πωλούμενα 
είδη (…) εις πενταπλάσιον έστω τιμήν από την κατά το 1912-14 και ουχί 
δεκαπλασίαν (…) είτε εάν (…) δεν συμμορφωθώσι, έχομεν την σταθεράν 
απόφασιν όπως μη προβώμεν εις ενοικίασιν, κόπτοντες χόρτον προς επαρκήν 
διατροφήν των ζώων μας (…)». 

Την έκρυθμη αυτή κατάσταση επιχείρησε να ρυθμίσει το καθεστώς Μεταξά 
με τον περίφημο «αναγκαστικό νόμο» 1223/3-4 Μαΐου 1938 «περί αποκαταστά-
σεως κτηνοτρόφων», όπως ήδη αναφέραμε. Σύμφωνα με το νομικό κείμενο, αφού 
καθορίζονται με σαφήνεια οι «δικαιούμενοι αποκαταστάσεως» (άρθρα 4 και 5), 
προσδιορίζεται η διαδικασία της αποκατάστασης με την παραχώρηση γεωργοκτη-
νοτροφικού κλήρου προς τους ακτήμονες μικροκτηνοτρόφους (άρθρο 6) από εκτά-
σεις που «ανήκουσιν εις το Δημόσιον εξ οιασδήποτε αιτίας και εις την Εθνικήν 
Τράπεζαν της Ελλάδος (Ε.Τ.Ε.), ως διαχειρίστριαν της ανταλλαξίμου περιουσίας» 
(άρθρο 1), έναντι τιμήματος που καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
(άρθρο 12). Οι όροι αυτοί, ωστόσο, ήταν πρακτικά ανεφάρμοστοι για τους 
Σαρακατσάνους του Ζαγορίου, αφού ούτε εκτάσεις των κατηγοριών που 
προέβλεπε ο νόμος υπήρχαν ούτε η δυνατότητα για τους μικροκτηνοτρόφους να 
καταβάλουν οποιοδήποτε τίμημα, προκειμένου να αποκατασταθούν. Έτσι το σύ-
νολό τους σχεδόν (εξαιρούνται ορισμένες οικογένειες που επέλεξαν να αποκατα-
σταθούν στα χειμαδιά της Θεσπρωτίας και της Πρέβεζας) έκαναν χρήση των ευ-
εργετημάτων που προέβλεπε το άρθρο 9 του νόμου, ώστε να εγγραφούν στα δη-

20. Α.Κ.Λ., Φάκελος 7: «Αρχείο Κτηνοτροφικού Συνδέσμου». Υποφάκελος θ΄:
«Εισερχόμενα έγγραφα 1922-1924». 
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μοτολόγια των κοινοτήτων για να χρησιμοποιούν τους κοινοτικούς βοσκοτόπους με 
ευνοϊκούς όρους. Στη συνείδηση, άλλωστε, των Σαρακατσάνων πληροφορητών ο 
νόμος 1223 ήταν αυτός που τους έδωσε το δικαίωμα του δημότη στην περιοχή, 
όπως φαίνεται και από την ακόλουθη μαρτυρία21:  

«Άλλ’ ήταν, άλλ’ δεν ήταν γραμμέν’. Αλλά εδώ (στο Κουκούλι) οι περ(ι)σ-
σότερ’ ήταν. Τα παιδιά τα δήλωναν στ(ι)ς Κοινότητες: για στρατολογία, για 
εντάλματα, για οτ(ι)δήποτε… Πλην όμως δεν είχαν δικαιώματα. Πολιτικά 
δικαιώματα απόχτ(η)σαν με μια διαταγή τ’ Μεταξά το ’38. Είπε: “Οι σκηνί-
τες θα αποκατασταθούν σε όποιο χωριό βρίσκεται καθένας”. Έγινε δικάσιμ’ 
αυτή η δ(ου)λειά. Κάθε οικογένεια δικάζονταν. Και αποκαταστένονταν με 150 
πρόβατα κι απάνω. Από κει κι απάνω και χίλια να ’φκιανες, είχες το δικαίωμα 
(…) Κι έτσ’ τα ίδια δικαιώματα που ’χε ο Ζαγορίσιος, τα ίδια απόχτ(η)σαμαν 
κι εμείς». 

Παρά το γεγονός ότι στα βασικά του χαρακτηριστικά ο νόμος δεν διαφοροποι-
ούνταν από τις προηγούμενες προσπάθειες διευθέτησης του ζητήματος, δεν προέ-
βλεπε δηλαδή την παραχώρηση πόρων προς τις κοινότητες, προσέφερε στη μεγά-
λη μάζα των Σαρακατσάνων μικροκτηνοτρόφων μια ουσιαστική διέξοδο από τον 
εγκλωβισμό που υφίσταντο ως τότε στο τσελιγκάτο. Το τσελιγκάτο βασιζόταν 
στην προσφορά φτηνής εργατικής δύναμης εκ μέρους των μικροκτηνοτρόφων 
(σμιχτών) ή ακτημόνων (τσοπάνηδων) Σαρακατσάνων. Η διαδικασία αυτή καθορι-
ζόταν από την αδυναμία των μικροκτηνοτρόφων να εξασφαλίσουν βοσκοτόπια για 
λογαριασμό τους, αφού δε διέθεταν επαρκές κεφάλαιο, και από την άρνηση των 
κοινοτήτων να τους παράσχουν την ιδιότητα του δημότη, ώστε να εξασφαλίζουν 
βοσκές με το μισό μίσθωμα. Με την αναίρεση του δεύτερου κωλύματος το 
τσελιγκάτο άρχισε να αιμορραγεί και να αποσυντίθεται, μπροστά στο δεδομένο 
της ανεξαρτητοποίησης των μικροκτηνοτρόφων. 
Από την άλλη μεριά σε δεινή θέση φαίνεται να περιήλθε και ο άλλος πόλος 

εξουσίας, οι κοινότητες. Η αθρόα εγγραφή Σαρακατσάνων στα δημοτολόγια, 
κυρίως από το 1939 και εξής, μείωσε δραματικά τα έσοδά τους, σε βαθμό 
μάλιστα που να κλονίζεται η δυνατότητά τους να συγχρηματοδοτούν μεγαλύτερα 
έργα, όπως η επέκταση του οδικού δικτύου, μέσω του Συνδέσμου Κεντρικού 
Ζαγορίου. Στο έγγραφο που ακολουθεί22 περιγράφονται εύγλωττα οι νέες 
συνθήκες: 

21. Β. ΔΑΛΚΑΒΟΥΚΗΣ, «Κρατική πολιτική, ιστορική συγκυρία και στρατηγικές επι-
βίωσης: παράγοντες διαμόρφωσης εθνοτικής και εθνοτοπικής ταυτότητας. Το παράδειγμα των 
Σαρακατσάνων του Ζαγορίου (1913-1970)», Ηπειρωτικά Χρονικά 38 (2004) 251. 

22. Α.Κ.Μ., κατ. 5, 17-18 πράξη 15/ 27-2-1940.
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«Συνεδρίασις των διοικουσών επιτροπών Βίτσης – Μονοδενδρίου. 27/2/40 
(…) Οι πρόεδροι εισηγούνται ότι εφ’ όσον ο απολογισμός του Συνδέσμου 
Κεντρικού Ζαγορίου κατά την λήξασαν περίοδον παρουσιάζει απόθεμα (…) 
και επειδή κατά την χρονιάν 1940 – 41 τα έσοδα αμφοτέρων των κοινοτήτων 
θα ελαττωθώσι κατά πολύ κατόπιν της εγγραφής εις τα δημοτολόγια και 
αποκτήσεως των δικαιωμάτων του δημότου κατοίκου 20 οικογενειών σκηνιτών 
κτηνοτρόφων αίτινες οικογένειαι κατά το πλείστον κατέβαλλον το διπλάσιον 
δικαίωμα βοσκής καθ’ ο ετεροδημόται, και ως εκ τούτου τα ταμεία αμφοτέρων 
των κοινοτήτων έχουσιν ανάγκην αμέσου υλικής ενισχύσεως προς 
αντιμετώπισιν των πολλαπλών υποχρεώσεών των, προτείνουσι όπως κατά την 
χρονιάν 1940 – 41 μη αναγραφή εις τους κοινοτικούς προϋπολογισμούς η 
υποχρεωτική εισφορά υπέρ του Ταμείου του Συνδέσμου Κεντρικού Ζαγορίου 
και ενισχυθεί (…) μόνον με το 1/3 των εσόδων του δικαιώματος βοσκής 1940 
– 41. Αι διοικούσαι επιτροπαί (…) εγκρίνουσι ομοφώνως την ανωτέρω 
εισήγησιν (…) και παρακαλούσι την σεβαστήν Γενικήν Διοίκησιν Ηπείρου διά 
την έγκρισιν της παρούσης (…)». 

Η αβελτηρία του «νόμου Μεταξά» απέναντι στις κοινότητες αλλά και η συ-
γκυρία των πολέμων της δεκαετίας του 1940 που ακολούθησαν σχεδόν αμέσως 
μετά την εγγραφή των πρώτων Σαρακατσάνων κτηνοτρόφων ως δημοτών στο Ζα-
γόρι επέβαλαν στις κοινότητες να ακολουθήσουν μια πολιτική που ουσιαστικά πα-
ρέκαμπτε τα ευεργετήματα του νόμου για τους Σαρακατσάνους κτηνοτρόφους: 
στο Μονοδένδρι π.χ. η σταδιακή αποκατάσταση της διαταραχής γίνεται αντιλη-
πτή μέσα από τρία χαρακτηριστικά κοινοτικά πρακτικά. Στο πρώτο23, λίγους μή-
νες πριν την έναρξη του πολέμου, οι «αποκατασταθέντες κτηνοτρόφοι» εγκα-
θίστανται μαζικά έξω από τον οικισμό, σε σημείο «ένθα υπάρχει άφθονον πηγαίον 
ύδωρ και αρκετή καύσιμος ύλη», αλλά που ταυτόχρονα συνιστά και «επιτηρουμένη 
ζώνη διά λόγους ασφαλείας», όπως επισημαίνεται. Στο δεύτερο έγγραφο24, στην 
πιο σκληρή περίοδο της Κατοχής, η οικονομική στενότητα επιχειρείται να αντι-
μετωπιστεί με την επιβολή άμεσου κοινοτικού φόρου 2,50 δραχμών κατά κεφαλήν 
ζώου, με αποτέλεσμα το ουσιαστικό βάρος της φορολόγησης να πέφτει και πάλι 
στα πολυπληθέστερα κοπάδια των Σαρακατσάνων, που αυτή τη φορά φορολογού-
νται ως δημότες. Τέλος, με το τρίτο έγγραφο25, στη διάρκεια του Εμφυλίου, η 
διαδικασία αποκατάστασης της διαταραχής ολοκληρώνεται με την απαλλαγή της 
οικόσιτης κτηνοτροφίας από τη φορολόγηση, αφού η κοινότητα «αναλαμβάνει την 
διά παντός μέσου ενίσχυσιν της οικοσίτου κτηνοτροφίας της κοινότητος ως του 

                                                  
23. Α.Κ.Μ., κατ. 5, 40-41, πράξη 37/9-6-1940. 
24. Α.Κ.Μ., κατ. 5, 105-106, πράξη 29/3-12-1941. 
25. Α.Κ.Μ., κατ. 7 (χωρίς αρίθμηση σελίδων) πράξη 28/28-2-1947. 
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μόνου και σπουδαιοτέρου πόρου των οικογενειών της κοινότητος και δη υπό τας 
σημερινάς συνθήκας της ζωής».  
Η δεκαετία του 1950 βρήκε το Ζαγόρι βαθιά επηρεασμένο κυρίως από τις 

πληγές του Εμφυλίου. Το πιο δυναμικό κομμάτι του πληθυσμού βρισκόταν πλέον 
εκτός Ζαγορίου, άλλοι στην Υπερορία ως πολιτικοί πρόσφυγες κι άλλοι στις 
κοντινές πόλεις και την Αθήνα, αφού οι περισσότεροι από τους 
«ανταρτόπληκτους» του 1948 δεν ξαναγύρισαν στα χωριά τους. Από την κρίση 
αυτή το Ζαγόρι ουσιαστικά δεν ανένηψε ποτέ, παρά την τουριστική ανάπτυξη των 
τελευταίων δεκαετιών. Σ’ αυτό το σκηνικό, και αρκετές δεκαετίες μετά, ίσως είναι 
η κατάλληλη στιγμή για μια αποτίμηση του «νόμου Μεταξά» και των συνεπειών 
που επέφερε στην αναδιοργάνωση της ορεινής οικονομίας και κοινωνίας, πάντοτε 
βέβαια υπό το πρίσμα του ιστορικού βάρους της δεκαετίας του 1940. 
Κατ’ αρχάς η οικονομική σημασία του «νόμου Μεταξά» υπήρξε πολύ 

σημαντική στο βαθμό που ουσιαστικά προκάλεσε τη διάλυση του τσελιγκάτου. Το 
τσελιγκάτο, παρά τις ρομαντικές προσεγγίσεις της εποχής του Μεσοπολέμου που 
το αντιμετώπιζαν ως μια μονάδα κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως αυτή του Καρα-
βίδα στο πλαίσιο του λεγόμενου «ποπουλισμού»26, υπήρξε στην ουσία του ένας 
προκαπιταλιστικός οικονομικός και κοινωνικός σχηματισμός που λειτουργούσε, 
ωστόσο, με καπιταλιστικούς όρους όσον αφορά την επιχειρηματικότητα. Οι 
εργαζόμενοι στο τσελιγκάτο, από την άλλη μεριά, αμείβονταν με όρους 
δουλοπαροικίας, ενώ ταυτόχρονα το κράτος δεν ήταν υποχρεωμένο να παράσχει 
κανενός είδους εκπαίδευση στους νομαδικούς κτηνοτροφικούς πληθυσμούς, αφού οι 
κτηνοτροφικές δεξιότητες αποκτούνταν εντός του τσελιγκάτου με «παραδοσιακό» 
τρόπο. Ο απεγκλωβισμός των ακτημόνων μικροκτηνοτρόφων από τις συνθήκες 
αυτές με την παροχή του δικαιώματος του δημότη έθεσε τις βάσεις για ένα είδος 
«εκσυγχρονισμού» της κτηνοτροφικής δραστηριότητας με το δραστικό περιορισμό 
του αριθμού των ζώων ανά κοπάδι, με τη μερική εξασφάλιση των κοπαδιών, αφού 
η δραστηριότητα μετατρεπόταν σε ημι-νομαδική, και κυρίως με τη σημαντική 
μείωση των εξόδων ανά κτηνοτρόφο, αφού πλέον το μίσθωμα των θερινών λιβα-
διών έπεφτε στο μισό. Έτσι η ορεινή κτηνοτροφία μπορούσε πλέον να προσαρ-
μοστεί καλύτερα στις συνθήκες της εκτεταμένης μικροκαλλιέργειας που εφαρμό-
στηκε με τη διανομή των τσιφλικιών, αφού και η ίδια μετατράπηκε σε δραστηριό-
τητα μικρής ή μεσαίας κλίμακας27. 

26. Βλ. σχετικά ΣΤ. ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΣ, «Κοινοτισμός και ποπουλισμός. Σκέψεις για μια
συγκριτική θεώρηση», στο: Μ. Κομνηνού – Ε. Παπαταξιάρχης (επιμ.), Κοινότητα, κοινωνία 
και ιδεολογία: ο Κωνσταντίνος Καραβίδας και η προβληματική των κοινωνικών επιστημών, 
Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 61. 

27. Απέναντι σ’ αυτή την εξέλιξη έχουν διατυπωθεί σημαντικές αντιρρήσεις, αφού η
παραγωγή των αγροτικών προϊόντων προς εξαγωγή μειώθηκε αισθητά, ενώ επιπλέον 
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Η αδυναμία, ωστόσο, του «νόμου Μεταξά» να προβλέψει ή να απαλύνει τις δυ-
σμενείς οικονομικές συνέπειες προς τις ορεινές κοινότητες, καθώς οι νέες ρυθμί-
σεις δε συνοδεύονταν από αντισταθμιστικά οφέλη προς αυτές, διαμόρφωσαν ένα 
ιδιαίτερα πιεστικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με τις συνθήκες που προκάλεσαν οι πό-
λεμοι της δεκαετίας του 1940. Για τους Ζαγορίσιους ο «νόμος Μεταξά» βιώθηκε 
ως μια μονόπλευρη διευθέτηση του ζητήματος που έθιγε ουσιαστικές πτυχές της 
οικονομικής τους ζωής, σε μια εποχή μάλιστα που τα εμβάσματα των ξενιτεμένων 
είχαν εξανεμιστεί λόγω της απώλειας των δραστηριοτήτων τους στην ευρύτερη 
νοτιοανατολική Ευρώπη και της ουσιαστικής κατάρρευσης της Εθνικής Τράπεζας 
στην Κατοχή, όπου διατηρούσαν τις οικονομίες και τα κληροδοτήματά τους28. 
Από την άποψη αυτή, συνιστά μια σημαντική αιτία για την αναπαραγωγή της 
δυσπιστίας απέναντι στο κράτος που για τους Ζαγορίσιους συνιστά μια μορφή 
habitus, καθώς η κοινοτική αυτοδιοίκηση στην περιοχή αποτέλεσε μια δομή 
μακράς διάρκειας από την πρώιμη κιόλας οθωμανική περίοδο29. Δε θα ήταν υπερ-
βολικό, νομίζω, να υποθέσουμε εδώ ότι η αποκλειστική πρόσδεση των Σαρα-
κατσάνων στη Δεξιά και η σημαντική στράτευση των Ζαγορίσιων στο ΕΑΜ, στην 
περίοδο της Κατοχής, συνδέονται σε μεγάλο βαθμό και με τη μετέωρη εφαρμογή 
του «νόμου Μεταξά» λίγο πριν το Μεγάλο Πόλεμο. 
Από την άλλη μεριά, ο «νόμος Μεταξά» λειτούργησε ως η αναγκαία θεσμική 

προϋπόθεση για τη δημογραφική αναδιάρθρωση του ίδιου του Ζαγορίου. Η εκτε-
ταμένη καταστροφή των φυσικών πόρων στην περιοχή, κυρίως στη διάρκεια του 
Εμφυλίου, και η δημογραφική «έξοδος» των Ζαγορίσιων –οφειλόμενη εν πολλοίς 
και στην πολιτική πόλωση– αντισταθμίστηκαν ως ένα βαθμό από την πληθυ-
σμιακή ανανέωση που επέφερε ο μόνιμη εγκατάσταση των δημοτών, πλέον, Σα-
ρακατσάνων στους οικισμούς. Τα σπίτια που εγκατέλειψαν οι Ζαγορίσιοι αγορά-
στηκαν ή νοικιάστηκαν από τους Σαρακατσάνους μικροκτηνοτρόφους, οι καλλιέρ-
γειες αναπροσαρμόστηκαν στην παραγωγή κυρίως ζωοτροφών, ενώ αναπτύχθηκε 
σε κάποιο βαθμό και η δασική οικονομία, κυρίως από τη δεκαετία του 1960 και 
εξής. Ακόμη και η –αμφίβολης ποιότητας– τουριστική ανάπτυξη που γνωρίζουν 
σήμερα πολλά χωριά του Ζαγορίου, έχει κατά κύριο λόγο ως φορέα της τους Σα-

απαιτήθηκε να παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα προκειμένου να εμπεδωθεί μια κουλτούρα 
συνεργασιών μεταξύ των μικροπαραγωγών που να επιτρέπει τη συνεταιριστική πρακτική. Βλ. 
ενδεικτικά για το ζήτημα Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Κοινωνική ανάπτυξη και κράτος. Η συγκρότηση 
του δημόσιου χώρου στην Ελλάδα, Θεμέλιο, Αθήνα 1986, 263-276, όπου και βιβλιογραφία. 

28. Βλ. Β. ΔΑΛΚΑΒΟΥΚΗΣ, Μετοικεσίες, ό.π.
29. Βλ. αναλυτικά Β. ΔΑΛΚΑΒΟΥΚΗΣ, ό.π., 72-73 και Α. COLLARD, «Διερευνώντας

την ‘κοινωνική μνήμη’ στον ελλαδικό χώρο», στο: Ε. Παπαταξιάρχης – Θ. Παραδέλλης (επιμ.), 
Ανθρωπολογία και Παρελθόν. Συμβολές στην Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας, Α-
λεξάνδρεια, Αθήνα 1993, 357-390. 
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ρακατσάνους δεύτερης και τρίτης γενιάς στο Ζαγόρι. Η πρόσδεση με τον τόπο για 
μια ομάδα που αυτό-προσδιοριζόταν μέχρι και τη δεκαετία του 1940 με όρους 
συγγένειας, όπως οι Σαρακατσάνοι30, παρήγαγε μια διπλή ταυτότητα γι’ αυτούς, 
τόσο εθνοτική όσο και τοπική, δηλαδή «εθνο-τοπική»31: προσδιορίζονται πλέον ως 
«Ζαγορίσιοι Σαρακατσάνοι» ή «Σαρακατσάνοι του Ζαγορίου», και γι’ αυτή την 
εξέλιξη δεν είναι άμοιρος ο «νόμος Μεταξά». 
Δεν είμαι φίλος της λεγόμενης «υποθετικής ιστορίας» (virtual History) ούτε 

θα ήθελα να μπω στον πειρασμό να σκεφτώ ποια θα ήταν η εξέλιξη στο Ζαγόρι –
και τους αντίστοιχους με αυτό ορεινούς χώρους– αν δεν υπήρχε ο «νόμος Μεταξά». 
Άλλωστε, η ουσιαστική του εφαρμογή από τη δεκαετία του 1950 και μετά, όταν 
οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες είχαν μεταβληθεί άρδην στον ορεινό χώρο, 
καθιστά εντελώς απαγορευτική μια τέτοια διαδικασία. Ωστόσο σε συμβολικό επί-
πεδο θα έλεγα ότι αποτέλεσε για τους ορεινούς πληθυσμούς την εμπέδωση της 
έννοιας του κράτους με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο: για τους εγκατεστημένους 
πληθυσμούς σήμανε την οριστική απώλεια οποιασδήποτε μορφής οικονομικής και 
κοινωνικής αυτοδιαχείρισης, χωρίς να συνοδεύεται –τουλάχιστον στην πρώτη ε-
φαρμογή του– από οποιαδήποτε μορφή πρόνοιας. Για τους μη εγκατεστημένους 
πληθυσμούς οριοθέτησε την ένταξή τους στη νεοτερικότητα. Κι αυτή η αμφιθυ-
μία απέναντι στο κράτος είναι ακόμη και σήμερα ανιχνεύσιμη.  

30. Για τους Σαρακατσάνους το ερώτημα δεν ήταν «από πού είσαι;» αλλά «τίνος είσαι;».
Βλ. σχετικά Ε. ΜΑΚΡΗΣ, Ζωή και παράδοση των Σαρακατσαναίων, Ιωάννινα 1990. 

31. Β. ΔΑΛΚΑΒΟΥΚΗΣ, Η πένα και η γκλίτσα, ό.π.
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Introduction 

The Region of Eastern Macedonia and Thrace, located in the north-west 
part of the Greek territory, is one of the poorest Regions of Greece. According 
to the data published by the National Statistical Authority of Greece (EL-
STAT), in the year 2013 the per capita gross domestic product was 11.513 
euro compared with 16.451 Euro of the country as a whole and 12.552 Euro of 
the next poorest Region, that of Thessaly. Within the Region, the areas studied 
(the former Departments) were much diversified: in Rhodopi, Xanthi and 
Drama, the per capita domestic product was about 10.500 Euros and about 
12.500 in Evros and Xanthi1.  

As a matter of fact in the Region of Eastern Macedonia and Thrace the agri-
cultural sector of the economy predominates: 28,6% of the economically active 
population are working in agriculture, forestry and fishing, 24,4% for the public 
administration and defense, in compulsory social security in health and social 
work activities, 23,4% in commerce, as vehicle and motorcycle technicians and 
other enterprises and the rest in other sectors2. The official registered unem-
ployment rate in the second trimester of 2015 was 23,4% while in the same tri-
mester of 2016 was 21,9% compared with 24,6 and 23,1 for the country as a 
whole respectively (ELSTAT 2016). However, the unions of the area give a 
dramatically different picture. According to the Labor Syndicates unemployment 
in Rhodopi was almost 60% in 2014, in Drama more than 50%, in Xanthi 42%, 
in Evros 40% (AVGI 2014, Eleftherotypia 2014) and somewhat less in Kavala 
(in 2015 it was estimated to be 30.4%3). Obviously enough, the estimations of 

1. http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL57/-, accessed at 5 October 2016.
2. http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL54/- accessed at 5 October

2016. 
3. See http://www.thestival.gr/society/item/191307-ekth-pano-apo-38-i-anergia-sti-thessaloniki-
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the public authorities and the syndicates are totally different, but in both cases 
outline an area of significant socio-economic problems.  

In that scheme, the main questions that will be addressed in this paper deal 
with the current demographic situation of the Region of Eastern Macedonia and 
Thrace and the Departments of which it is comprised. Thus, the population 
structure will be studied along with some basic elements of mortality and fertil-
ity. The methods and data used are described analytically in the next section of 
this paper.  

1. Data and methods 

Data come from the National Statistical Authority of Greece (ELSTAT) and 
EUROSTAT database. These data include the population of 1st January of sub-
sequent years concerning Greece, Eastern Macedonia and Thrace and the former 
Departments of Evros, Rhodopi, Xanthi, Kavala and Drama, which in the EU-
ROSTAT terminology are called NUTS3 areas nowadays (Nomenclature of Ter-
ritorial Units for Statistics4). For the needs of the analysis of mortality the popu-
lation sizes by gender and age were collected for January 1st 2014 and 2015 and 
the average populations for the year 2014 were calculated for each gender and 
five-year age group. For the needs of the analysis of fertility the female popula-
tion in the reproductive ages (15-49 years) was collected in order for the average 
populations of the years 2012, 2013 and 2014 to be calculated. The responding 
deaths by age and gender and births (by birth order and age of the mother) were 
also collected. In this paper a threefold analysis will be carried out.  

In the first part of the analysis the population estimations will be presented 
for the Region of Eastern Macedonia and Thrace and the relevant NUTS3 areas. 
The population of the country as a whole will also be taken into consideration for 
comparative reasons. The population structure will be studied based on five-year 
age-classes pyramids for all the populations. The pyramids that will be cited in 
this paper represent the percentage of the population of a five-year age class 
separately for each gender to the total population of both genders and age classes 
and they refer to the January 1st, 2015. Some additional measurements will be 
made: 

 
 
 

                                                 
to-2015-anthei-i-mauri-ergasia-sti-makedonia, which contains estimations of the unemployment for 
the rest areas of Eastern Macedonia and Thrace and Northern Greece.  

4. See http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/overview.  
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1. The median age. It will be calculated according to Papadakis and Tsimpos
(2004, p. 344) as:
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where Ν is the total population size, Li the lower age limit of the age class 
in which the median age is located, fi the population size in this age class, 
δi the age range of this age class and Fi-1 the cumulative frequency of the 
population until the previous age class at which the median age of the 
population is located. The calculations were made separately for each gen-
der. In order to be comparable, the same procedure was applied to the 
gender population of the country as a whole for five-year age classes. 

2. The population distribution in large age groups. Calculations were made
separately for each gender. 

3. The ageing index, representing the number of persons 65 years old or
over per hundred persons under age 15. The ageing index was calculated 
for the total and the gender populations. 

4. The total, youth and old age dependency ratios. The total dependency ra-
tio represents the number of persons under age 15 plus persons aged 65 
or older per one hundred persons 15 to 64. The youth dependency ratio is 
the number of persons 0 to 14 years per one hundred persons 15 to 64 
years and the old one the number of persons 65 years and over per one 
hundred persons 15 to 64 years.  These measurements were calculated for 
the total and the populations of the two genders.  

5. The replacement index, representing the analogy of people aged 10-14
years to those aged 60-64 years. It will be a measure of the replacement 
of people in the reproductive population and they were calculated for the 
total and the gender populations. 

The second part of the analysis is related to mortality. Based on five-year 
age classes, except of the first (0 years) and the second one (1-4 years), abridged 
life tables were constructed for males and females of all the populations studied, 
including Greece and Eastern Macedonia and Thrace, following standard meth-
ods (Chiang 1978, 1984, Shyrock and Siegel 1976; Newell 1994). The mid-year 
population of 2014 was used. As number of deaths, the average of years 2013 
and 2014 was used because the NUTS3 areas are limited in size and subject to 
random fluctuations of deaths. Also, the 95% confidence intervals of life expec-
tancy at birth were calculated according to the revised Chiang method (Chiang 
II), which allows the calculation of the variance in those age classes where no 
deaths are registered (Chiang 1978, 1984).  

The life expectancy at birth (e0), being the average length of life that the in-
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dividuals of a hypothetical cohort are expected to live (Acsádi and Nemeskéri 
1970), will be presented in this paper. However, one of the limitations of the 
measure is that it is affected by infant and reproductive-adult mortality and be-
cause of that the life expectancy at age 65 is also used, taking however into con-
sideration that it tends to underestimate old age mortality shifts (see for example 
Horiuchi et al. 2013).  

Period fertility levels are examined in the third part of the paper. These lev-
els will be estimated with the period total fertility rate TFR which represents 
“the average number of children who would have been born to a hypothetical co-
hort of women who survive to the end of their reproductive period and who bear 
children at each age at the rate observed during a particular period” (Preston et 
al. 2001; p. 95). Unfortunately, even in the 1940s it was discovered that the 
period fertility rates are affected by changes in the time table of the births (Ha-
jnal 1947), which introduces several questions about their ability to describe ac-
curately the true fertility levels (for a review of the literature and several meth-
ods proposed to solve this problem see Zafeiris 2014). Thus in a period of time 
the postponement of marriage or the postponement of births within marriage can 
produce significant variations in the observed period fertility indices (see also 
Ryder 1956, 1959, 1964, 1980, 1983, 1986). 

Of the several solutions which have been proposed in the literature in order 
to overcome this problem (see Zafeiris 2014), in this paper the method developed 
by Bongaarts and Feeney (1998, 1999, 2000, 2006) will be used. In this 
method the Total Fertility Rate is decomposed by birth order. In each of the birth 
order a total fertility rate is calculated as well as the mean age at childbearing. 
The Total Fertility Rate for all births is the sum of the rates calculated for each 
birth order and the mean age at childbearing is the weighted average of the by 
birth order relevant ages, which are weighted by each order’s TFR (and divided 
of course with the TFR for all orders). For each of the birth orders, an adjusted 
TFR is calculated, which represents the levels of fertility in the absence of any 
changes in the timing of births. For each year y and birth order i the adjusted 
TFR’

i,y equals to TFRi,y/(1-ri), where TFRi,y the observed fertility rate and r is 
the rate of change in the mean age at childbearing between the beginning and the 
end of the year y. The adjusted TFR is the fertility rate that “would have been 
observed had there been no change in the timing of births”. If couples postpone 
childbearing then the adjusted fertility rate increases and is greater than the ob-
served one, the opposite happens when the couples condense their childbearing. 
Obviously, the adjusted TFR for all births is the sum of the TFRs by birth order. 

In that way fertility levels among the populations studied were examined, al-
though taking into consideration some of the disadvantages of the method which 
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have been discussed extensively in the literature (see for example Van Imhoff 
and Keilman 2000; Kohler and Philipov 2001, etc.), along with that the original 
method was applied to one-year age classes instead of five. However, the simplic-
ity in its application makes this method quite convenient in the preparatory 
analysis of the demographic characteristics of human populations, giving an idea 
of the fertility levels and differentials among the populations studied. Some 
shortcomings of the results will be discussed below.  

2.Results and discussion 

1. Population 

In the 1st of January 2015, the usually resident population of Greece was es-
timated to be less than 11 million people of which more than 600 thousand 
(5.6%) were living in the region of Eastern Macedonia and Thrace (Table 1). 
The population of the Region is distributed as seen in Table 1, in which the most 
populous area (according to the NUTS3 classification) is Evros at the most east-
ern part and the least populous Drama, at the north-west side of the Region.  

 
Table 1. The population of Greece and Eastern Macedonia and Thrace. 

Area Males Females Total 
Greece 5.268.390 5.589.628 10.858.018 
Eastern Macedonia and Thrace 300.006 306.484 606.490 
Evros 74.942 72.973 147.915 
Rhodopi 55.220 57.105 112.325 
Xanthi 56.299 56.233 112.532 
Kavala 66.661 69.591 136.252 
Drama 46.884 50.582 97.466 

 
Figure 1. The pyramids of Greece and Eastern Macedonia  

and Thrace. Relative frequencies. 1-1-2015. 
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However, both the Greek and the Regional population of Eastern Macedonia 
and Thrace face significant problems of population aging, which is quite obvious 
in Figure 1, as it is seen by the enlargement of population size in the ages over 
the 15 years of life. From the first sight in both the population of Greece and the 
regional one two structural problems are evident.  

The first one corresponds to the decrease of the infant, child and juvenile 
population because of the downgrading of fertility which has occurred in Greece, 
mainly after the 1980s. The second one deals with the enlargement of the older 
population corollary to the decrease of mortality. From the first site, the two 
populations seem to have many similarities; however, the most striking difference 
they have, which affects the distribution of all age groups, is located in the ages 
15 to 29 years in males. This is due to the existence of a substantial part of the 
Greek army in the area, which actually is located at the border between Greece, 
Turkey and Bulgaria. Also, a significant number of students of both genders are 
living in the area, studying at Democritus University of Thrace, the Institute of 
Technology in Kavala and the Police Academies in Komotini and Didimoteicho, a 
town in Northern Evros. The number of these people is largely unknown because 
many students, despite having the relevant status, live in their place of origin, 
while no one can be accurate concerning the number of the soldiers living in the 
area. In that way, the population structure of Thrace is enriched with a young 
population; however, the effects of this fact in population structure are very diffi-
cult to be estimated.  

Another difference between the national and the regional population is that 
proportionally the older population of Eastern Macedonia and Thrace exceeds 
that of the total population of Greece, taking –however- into consideration the 
aforementioned peculiarity of the population structure. The opposite is taking 
place for the ages 30-49 years. 

Evros Rhodopi
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Xanthi Kavala 

  
 

Drama  

 

Figure 2. The pyramids of Evros, 
Rhodopi, Xanthi, Kavala and 

Drama in comparison with Eastern 
Macedonia and Thrace. Relative 

frequencies. 1-1-2015. 

 

 
The other thing that must be discussed is the high variability observed 

among the populations of the NUTS3 areas (Figure 2). In Evros the excess of 
males is more prominent than Rhodopi and Xanthi. The same is the case if these 
areas are compared with Kavala and Drama at the ages of military recruitment 
and the university studies of the people. The latter must be the reason for the 
excess of females in Komotini, where as can be seen females predominate in the 
age class of 20-24 years, probably because of the type of studies in the Univer-
sity Departments which exist there (Departments of Literature, History and 
Ethnology etc.). However, the aging of the populations is evident and diverse 
everywhere, even though Xanthi looks younger than the other NUTS3 areas. 
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Figure 3: median ages of 
populations of Greece, 
Eastern Macedonia and 
Thrace (EMT), Evros, 

Rhodopi, Xanthi, Kavala 
and Drama. 1-1-2015. 

As a matter of fact the population of Eastern Macedonia and Thrace is by 
less than one year younger in males in comparison to the population of the coun-
try as a whole. In females, the median age is higher than the national population 
by about a year. The problem of the observed aging in females is of great impor-
tance in Evros, Kavala and Drama. Rhodopi and Xanthi have a younger popula-
tion than the other areas. In males, this holds for Evros and Rhodopi and to a 
lesser degree with Evros. 

 In an effort to give a qualitative explanation of this phenomenon, one surely 
must refer to the minority groups existing mainly in Rhodopi and Xanthi and to a 
lesser degree in Evros. It could be hypothesized that the minority effect on popu-
lation structure is of great importance even if this is a question that must be ad-
dressed in a quantitative way in another paper.  

However, surely the effect of the students of Democritus University of 
Thrace in 4 major cities of the area (Komotini, Xanthi, Alexandroupolis and 
Orestiada), is of great importance too in decreasing the median age of the popula-
tion. The same is the case with the people in uniform who live in the area and 
probably with other public employees. On the other hand the paradigm of  Drama 
and Kavala, where the aging of the population is more important indicates that 
additional factors –and not only demographic ones- may have played an impor-
tant role in shaping the modern population structure of the region: among them 
the economic crisis, the high unemployment, the lack of opportunities for entre-
preneurship etc. This is another open question for more research in the future. In 
this paper it may be reasonably argued that the socio-economic situation on one 
hand burdens the demographic characteristics of the area. On the other hand all 
the other factors mentioned above must act as enhancers of the demographic pro-
file of the region. 
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Figure 3: Large age groups of populations of Greece, Eastern Macedonia and 
Thrace (EMT), Evros, Rhodopi, Xanthi, Kavala and Drama. 1-1-2015. 

This situation is further explored with the aid of the large age groups pre-
sented in Figure 3. There are no significant differences in the ages 0-14 years in 
both genders between Greece and Easter Macedonia and Thrace (Figure 3). The 
most important difference among the NUTS3 areas in this age group is found in 
Xanthi, while in the others males are 14-15% of their total population and fe-
males 12,7-13,5%. In the ages 15-64 years the most diverse populations for 
both genders are Xanthi and Rhodopi, where the highest proportions are found. 
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In the rest of the areas the female population is around 60-61%, with the excep-
tion of Drama (59%). In males the relevant figures are 63-65%. Except maybe 
for the women, the region of Eastern Macedonia and Thrace is quite similar to 
the total population of Greece. At the older ages (65+) Xanthi and Rhodopi are 
differentiated from the others, where the proportion of these people is lower. The 
same is the case for the very old people (85+). As a result, the socioeconomic 
indexes of the Region differ significantly among the NUTS3 areas studied.  

 

 

Figure 4: population ageing 
index, Greece, Eastern Mace-
donia and Thrace (EMT), Ev-
ros, Rhodopi, Xanthi, Kavala 
and Drama. 1-1-2015. Areas 
are ranked according to the 

total’s population index. 

 
Of the several indicators of population ageing the relevant index is indicative 

of the differences exist among the populations studied (Figure 4). Because this 
index is not affected by the population sizes at the productive ages (15-64 years) 
it has to be seen as a better index of the local population dynamics.  

The most diverse area is of Xanthi, which - as seen before - has the lowest 
proportion of elderly (65+ years) and the highest of younger people (0-14 
years). Ageing is lower there than the population of the country as a whole and 
the Region of Eastern Macedonia and Thrace, the latter being older than Greece. 
Of the rest of the areas studied Rhodopi is in a better position than Evros, 
Kavala, and Drama in which the problem of population ageing is progressively 
becoming very important. This problem is more significant in the female popula-
tion, because of the sex ratio at birth (more males than females are born), the 
survival characteristics and migration.  



SOME OBSERVATIONS ON THE MOST RECENT DEMOGRAPHIC SITUATION  151 

Figure 5: Total dependency 
ratio (ADR), old-age 

dependency (ADR1) and 
youth dependency ratio ratio 

(ADR2). Greece, Eastern 
Macedonia and Thrace 

(EMT), Evros, Rhodopi, 
Xanthi, Kavala and Drama. 
1-1-2015. Areas are ranked 

according to ADR. 

The total dependency ratio, expressing the analogy of the young and old per-
sons to the productive population (15-64 years), is indicative of the division of 
Thrace into two groups (Figure 5). In Xanthi and Rhodopi, the total dependency 
ratio is about 50%, which indicates that the old and the very young people are 
almost half of the productive population. The other group is formed by the rest of 
NUTS3 areas, Evros, Kavala and Drama in which this ratio becomes progres-
sively worse, a fact which denotes the differences in the socio-economic and 
demographic regimes of these areas. In total the Region of Eastern Macedonia 
and Thrace is in a worse position than the population of the country as a whole.  

The old age dependency ratio, which gives an idea of the analogy of the pen-
sioners to the productive population, is very low in Xanthi. In Rhodopi it is close 
to the national population. In the rest of the NUTS3 areas it becomes worse; 
thus progressively fewer working people exist there in order to support the older 
ones. The youth dependency ratio, apart from Xanthi which has a totally differ-
ent dynamic, is always lower than the old-age one, because of the reduction of 
fertility in the years before and maybe also of migration.  
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Figure 6: the replacement 
index. Greece, Eastern 
Macedonia and Thrace 

(EMT), Evros, Rhodopi, 
Xanthi, Kavala and Drama. 
1-1-2015. Areas are ranked 
according to the index of the 

total population. 

 
Finally, the different dynamics of the populations of the area are seen in Fig-

ure 6 where the replacement index is presented. Despite the fact that Xanthi is 
clearly distinguished, this is not the case with Rhodopi, a fact which indicates the 
complexity of demographic regimes of Eastern Macedonia and Thrace. Besides 
this fact, Evros is in the worst situation for the replacement or the reproductive 
population, while in the others the differences are not particularly large.  

However, the ranking of the areas is different than that of the total and fe-
male population. This has to do with the excess of males at the younger ages be-
cause of the differential sex ratio at birth, while the sex ratio at age 60 is in fa-
vor of women. It seems than that the male population is replaced faster than the 
female one in all the areas studied. Lastly, the differences in the replacement in-
dex between Greece and Eastern Macedonia and Thrace and Greece are small. 

2. Mortality 

The life table analysis revealed a variable picture of mortality in the Region 
of Eastern Macedonia and Thrace and the NUTS3 areas studied (Figure 7). 
First of all life expectancy at birth is about 1 year lower in males and 1,5 years 
in females in comparison to the relevant populations of the country as a whole.  

This phenomenon, which obviously denotes the regional disparities existing 
in Greece, has been reported in the whole post World War II period among 
Thrace, the subpopulations of which it is comprised and Greece, though a grad-
ual convergence trend among all of them is more than evident (Zafeiris 2015). 
Within the limits of the Region Rhodopi and Xanthi are clearly differentiated, 
having higher mortality than the other NUTS3 areas. However, we have to note 
the high values of the 95% confidence intervals of the areas studied, due to the 
relatively small population sizes and the small number of deaths which have been 
recorded; thus results must be faced with that percussion.  
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Figure 7: Life expectancy at birth, confidence intervals (denoted by dashes) and 
gender differences (females-males) in life expectancy at birth. Greece, Eastern 

Macedonia and Thrace (EMT), Evros, Rhodopi, Xanthi, Kavala and Drama. 1-1-
2014. Areas are ranked according to life expectancy at birth. 
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In any case, the Region of Eastern Macedonia and Thrace is bisected into 
two groups. The aforementioned one, in which mortality is higher and the group 
of lower mortality areas, including  Kavala, Drama, and probably Evros, in 
which mortality levels are similar to the whole Region. As a matter of fact 
Kavala and Drama show great resemblance to the population of the country as a 
whole in males. In females this is the case with Drama.  

This diversification coincides with the existence of the minority population of 
Thrace and it may be hypothesized that the minority’s health status and mortal-
ity are worse than those of the majority; so any evidence of mortality polariza-
tion in the area should be examined thoroughly. Needless to say, this is an open 
question for further research, though it must be stressed that the minority popu-
lation of the area is socially, economically and culturally diversified. On one hand, 
qualitative evidence suggests that minority people do not face any discrimination 
policies in their access to the health care and social security system. On the other 
hand, some minority groups like the Roma live an inadequate way of life concern-
ing their living, work and social conditions. Additionally, the high unemployment 
and the other social and economic problems burden the life of all the inhabitants 
of Eastern Macedonia and Thrace.  

In contrast, Drama, which shares this socio-economic environment, outper-
forms better the other NUTS3 areas. The same is the case with Kavala and to a 
lesser degree with Evros. In that way a unified research question must be related 
to the exhaustive research of the factors which are responsible for the formula-
tion of such a situation, taking into consideration the multidimensional character 
of mortality itself and not forgetting of course the significant uncertainty of the 
findings as revealed by the 95% confidence intervals of the measurements. 

Another thing which needs to be discussed is the differences between the 
genders in life expectancy at birth (Figure 7). These differences are in the range 
of 4-5,2 years, however, their distribution among the areas studied does not 
have any systematic character: in Xanthi, for example, one of the areas of higher 
mortality, the female-male difference is smaller than in Drama, one of the areas 
with the lowest mortality. It seems that local and not easily identified micro-
agents are responsible for this situation including a probable misreporting of the 
ages at death or the population structure of the area in the very old ages.  
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Figure 8: Life expectancy at age 65 and gender differences (females-males). 
Greece, Eastern Macedonia and Thrace (EMT), Evros, Rhodopi, Xanthi, Kavala 

and Drama. 1-1-2014. Areas are ranked according to male life expectancy at 
birth. 

Finally, according to the relevant age expectancy, a man aged 65 years is ex-
pected to live on average from 17,4 years in Rhodopi to 18,3 years in Evros 
(Figure 8), giving a difference of 0,9 years between these areas, a fact which 
reflects the particularities of the old age mortality in the NUTS3 areas studied. 
The ranking for the female population according to e65 is different than that of 
the males. The lowest value is found in Rhodopi (19,6 years giving a difference 
with males of 2,2 years) and the highest in Drama (21,5 years, 3,7 years differ-
ence with the relevant males). The range between the minimum and maximum 
value is 1,9 years in females. However, all these estimations are lower than the 
population of the country as a whole, where a pensioner is expected to live 18,7 
years if male and 21,4 years if female. The only exception is found for the fe-
males of Drama.  

3. Fertility 

Period fertility in Greece decreased marginally from 1,35 children per 
woman in 2012 to 1.3 in 2013 (Table 1) following the already existing trend 
since 2009 (see Zafeiris, under publication). A similar trend is observed in the 
Region of Eastern Macedonia and Thrace, even if fertility is relatively higher 
there.  
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Table 1. Total Fertility Rate (TFR) and Mean Age at Childbearing (MAC) by 
Birth order. Table is sorted by TFR values in 2012. 

Birth order: All Birth order: 1 

TFR MAC TFR MAC

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Rhodopi 1,17 1,19 1,11 29,1 28,9 29,5 0,59 0,59 0,56 28,0 27,7 28,0 

Greece 1,35 1,29 1,30 30,7 30,9 31,0 0,71 0,67 0,66 29,6 29,9 30,0 

Kavala 1,41 1,46 1,48 29,7 30,1 30,0 0,71 0,72 0,74 28,3 28,5 28,7 

EMT 1,41 1,39 1,35 29,2 29,4 29,6 0,68 0,67 0,66 27,9 28,1 28,2 

Evros 1,45 1,44 1,32 30,0 29,5 29,8 0,68 0,71 0,63 28,7 28,4 28,5 

Drama 1,48 1,35 1,30 29,6 30,2 30,2 0,72 0,68 0,68 28,0 28,7 28,4 

Xanthi 1,61 1,49 1,54 27,7 28,1 28,3 0,72 0,68 0,72 26,2 26,9 27,2 

Birth order: 2 Birth order: 3 and more 

TFR MAC TFR MAC

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Rhodopi 0,43 0,45 0,42 30,0 30,2 30,7 0,14 0,15 0,12 30,7 29,5 32,1 

Greece 0,48 0,47 0,48 31,6 31,9 32,0 0,16 0,15 0,15 32,2 32,2 32,2 

Kavala 0,52 0,55 0,56 30,7 31,3 31,0 0,18 0,20 0,18 32,8 32,8 32,2 

EMT 0,52 0,50 0,50 30,3 30,4 30,6 0,22 0,21 0,19 31,0 30,9 31,4 

Evros 0,53 0,51 0,50 31,1 30,6 30,7 0,23 0,22 0,19 31,2 30,6 31,6 

Drama 0,53 0,49 0,47 30,4 31,2 31,4 0,23 0,18 0,15 32,9 33,2 34,4 

Xanthi 0,60 0,52 0,55 28,8 28,8 29,4 0,30 0,29 0,27 28,7 29,4 29,0 

The observed variability is high among the NUTS3 areas. In Rhodopi, period 
fertility seems to have collapsed totally, as it gradually decreased to levels rarely 
seen worldwide. In contrast, Xanthi exhibits the highest fertility of all the areas 
despite the fact that it has decreased to 1.54 children per woman in 2014. This 
high fertility must be attributed, among other factors, to the contribution of mi-
nority people. This is not the case in Rhodopi, where a compact and numerous 
minority group lives. It seems that despite being neighbors the Muslims from 
Xanthi and Rhodopi responded differently to the economic pressures of the crisis 
which afflicted Greece after 2008. Thus, because period fertility is subject to cy-
clical factors which form a rather complicated context (see Zafeiris 2006), this 
remains an open question for further research. In the other areas TFR is higher 
though in decreasing order until 2014. The only exception refers to Kavala, 
where fertility increased. 

The decomposition of TFR by birth order confirms the aforementioned ob-
servations. In Rhodopi TFR is only 0,59 children per woman and decreases even 
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more in 2014. In the other areas it is about 0,7 in 2012 and decreases slightly, 
even with some exceptions until 2014. In other words, fertility in the NUTS3 
areas of the Region of Eastern Macedonia and Thrace is related for about 47-
52% with the first births in all the years studied, except for Xanthi where some 
deviations are observed. The second order births account for 35-38% of the ob-
served period fertility; however, significant deviations are observed among the 
areas. Rhodopi is once again the most diverse area, in which the second order 
TFR is only 0,42-0,45 children per women. On the other edge of fertility rank is 
Xanthi (0,5-0,6 children per woman) and all the other areas take an intermediate 
position, while in the meantime some minor deviations occur among the areas 
studied between 2012 and 2014. Similar observations can be made for the third 
or more order births, which account for 12-19% of fertility in 2012. Afterwards 
mixed trends are observed and these births account for 11-18% of the total ob-
served fertility. Once again Rhodopi (at the bottom of the rank) and Xanthi (at 
the top) are the most differentiated areas. 

Finally, fertility in the Region of Eastern Macedonia and Thrace practically 
coincides with the one of the total population of Greece after 2013, while in 
2012 it is slightly lower (0.68 in comparison with 0.71 children per woman in 
the country as a whole). In the second order births stability is observed over time 
though fertility is somewhat higher in Eastern Macedonia and Thrace (about 0.5 
children). The more important, though small, differences are found in the third or 
more order births (+0,06 children per woman in Eastern Macedonia and Thrace 
in 2012-2013 and +0,04) in 2014.  

These developments are related to the mean age at childbearing, which is 
quite variable among the populations and birth order studied. Regardless of the 
birth order, women give birth to their children at about the 29-30th year life and 
one year earlier in Xanthi, the area of the highest fertility. In other words, de-
spite women in Xanthi giving birth to more children than in the other areas, they 
do it at younger ages, and not as would be expected at older ages. This is proba-
bly related to the marriage system, which in Xanthi is expected to differ signifi-
cantly from the other areas as the Muslims usually marry at relatively lower 
ages. However, this is not the case in Rhodopi, the other area of major Muslim 
dispersion in Thrace, where fertility is 0,3-0,4 children lower and mean age at 
childbearing by about 1 year later. It seems then that the mean age at childbear-
ing does not affect directly fertility levels, which are anyway low.  

The first order births take place by the 27-28th year of life of women in most 
of the areas and 26-27 years in Xanthi and the second order births at 30-31 
years (about 29 in Xanthi). The third or more order births, which correspond to 
a larger family take place after the 31st year of women and the 29th in Xanthi, in 
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the last case almost at the age of the birth of the second child. This trend is also 
seen in other populations, indicating the differences in the timetable of births in 
the families which have planned to be sizeable in comparison to the others.  

However, a question is still open. Are the observed fertility levels the real 
ones or do they just reflect changes in the timetable of birth over time? The ques-
tion is affirmative, as the Bongaarts-Feeney formula, which was described in the 
data and methods section of the paper give higher estimations. These are seen in 
Table 2. 

Table 2. Observed Total Fertility Rate (TFR) and adjusted by the Bongaarts-
Feeney formula by Birth order in the year 2013. Table is sorted by TFR values 

in 2012. 

All Births 1stBirth 
Observed Estimated Observed Estimated 

Rhodopi 1,19 1,78 0,59 0,57
Greece 1,29 1,54 0,67 0,83
Kavala 1,46 1,72 0,72 0,92
EMT 1,39 1,68 0,67 0,80
Evros 1,44 1,33 0,71 0,64
Drama 1,35 2,57 0,68 0,87
Xanthi 1,49 2,41 0,68 1,35

2ndBirth 3rdor more Birth 
Rhodopi 0,45 0,71 0,15 0,50
Greece 0,47 0,56 0,15 0,16
Kavala 0,55 0,65 0,20 0,15
EMT 0,50 0,61 0,21 0,27
Evros 0,51 0,43 0,22 0,27
Drama 0,49 0,90 0,18 0,81
Xanthi 0,52 0,72 0,29 0,35

The observed fertility rates are clearly affected by the postponement of child-
bearing in most of the populations studied, except of Evros, where the births 
were condensed, which caused the elevation of observed values. A similar but 
smaller effect is found for first births in Rhodopi. However, the estimated levels 
of TFR in Rhodopi, to the magnitude of 1,78 children per woman, are strongly 
affected by the strong postponement of third or more order births. Because of 
this postponement the fertility of that birth order is estimated to be 0.5 children 
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per woman, a figure which may indicates that the real fertility levels have been 
overestimated.  

The same problem is observed for the 2nd births in Rhodopi and the 2nd and 3rd 
or more in Drama, which leads to a clear overestimation of estimated fertility in 
the year 2013. A more precise answer for the current fertility levels may be given 
when more recent time series are available and cohort fertility will be studied.  

For the moment it seems that Xanthi and Rhodopi are above the generation 
replacement level of about 2,1 children per woman, even if this is questionable. 
The most probable explanation could be that the harsh economic environment in 
these areas has produced a serious postponement of the births and thus the real 
fertility levels are exaggerated. A probable factor that affected this situation 
could be the small population sizes which caused random fluctuations of the mean 
age at childbearing and thus the Bongaarts-Feeney formula is not quite applica-
ble.  

In the rest of the populations and under the reservation made before, fertility 
seems to be below the generation replacement levels ranging between 1,33 in 
Evros and 1,78 children per woman in Rhodopi. At the same time the estimated 
levels of fertility in the Region of Eastern Macedonia and Thrace are 1,68 chil-
dren per woman compared with 1,54 children estimated for the population of 
Greece as a whole.  

It seems that the economic crisis and the severe socio-economic problems 
which face the people of Thrace have affected the observed period fertility rates 
through the postponement of the childbearing and their effects on other demo-
graphic factors, including marriage which must be studied in greater detail. 

Conclusion 

Some of the demographic characteristics of Eastern Macedonia and Thrace 
and the NUTS3 areas of which it is comprised were studied. The most important 
findings can be summarized as follows:  
• The analysis of the population structure revealed the problem of the ageing 

of the regional population and its sub-populations. This aging is quite signifi-
cant in Drama, Kavala and Evros and to a lesser degree in the other areas 
(Rhodopi and Xanthi).  
• The life table analysis of the region and the NUTS3 areas revealed the vari-

ability of the mortality regimes. Mortality is higher in Rhodopi and Xanthi, 
though significant questions arise from the evaluation of the observed differ-
ences and the isolation of the factors which cause the observed variability.  
• The same is the case with period fertility which is higher in Xanthi, though 

the postponement of childbearing is evident in most of the areas of the Re-
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gion. Thus, in most of the cases the observed fertility rates are depressed be-
cause of this postponement. The application of the Bongaarts-Feeney for-
mula gave very good results in some of the areas, while in others (i.e. 
Rhodopi and Drama), based on the available data, must be considered as 
problematic.  
All in all, it should be mentioned that the analysis revealed the need for ap-

plying policies in favor of the families and the demographic characteristics of the 
Region, including socio-economic interventions for the further decrease in mor-
tality.  
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ABSTRACT 

The scope of this paper is to analyze preliminarily the current demographic 
situation in the Region of Eastern Macedonia and Thrace and in the areas of 
which this Region is comprised: Evros, Rhodopi, Xanthi, Kavala and Drama. 
Three demographic characteristics were examined: the population size and struc-
ture and some aspects of mortality and fertility. Results indicate that the whole 
Region has converged to the population of the country as a whole concerning 
population structure; thus some differences still exist in the mortality and fertility 
characteristics studied in this paper. The second important finding is the exis-
tence of significant demographic heterogeneity among the areas of Eastern Ma-
cedonia and Thrace.  



Η ΤΡΟΦΗ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  
ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΤΗΤΑΣ:  

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ, ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΑΒΒΑ 

Εισαγωγή 

Το άρθρο προσεγγίζει την τροφή ως ένα πολυσήμαντο μέσο που αναδεικνύει 
εντάξεις, αποκλεισμούς, αποκλίσεις και συγκλίσεις. Η τροφή και η διατροφή εν 
προκειμένω χρησιμοποιούνται ως κώδικες ανάγνωσης της προσφυγικότητας, με 
άλλα λόγια της προσφυγικής ταυτότητας. Η επιτόπια εθνογραφική καταγραφή 
αφορά δύο προσφυγικές κοινότητες της Χαλκιδικής, τα χωριά Ν. Τένεδο και 
Σήμαντρα. Η έρευνα και συλλογή του επιτόπιου υλικού –κυρίως συνεντευξιακού– 
έγινε το 2009-2010 σε δύο φάσεις, συνολικής διάρκειας δύο εβδομάδων, με τη 
συμμετοχή σπουδαστών1 του τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του Αλε-
ξάνδρειου Τεχνολογικού και Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Λαμβά-
νοντας υπόψη τον περιορισμένο χρόνο της έρευνας καθώς και το πολυσύνθετο της 
προσφυγικής ταυτότητας στην περιοχή η εν λόγω μελέτη δε θα μπορούσε να 
εξαντλήσει το θέμα παρά μόνο να θέσει ορισμένα μόνο ζητήματα αναφορικά με 
τη διατροφή. Κυρίως όμως επιχειρεί να προβληματοποιήσει το κατά πόσο μέσα 
από την τροφή μπορεί ο ερευνητής να «διαβάσει» τη διαδρομή της προσφυγι-
κότητας, καθώς και τις συνεχείς νοηματοδοτήσεις της ταυτότητας αυτής. 
Για να αποσαφηνίσουμε περαιτέρω τα της έρευνας αλλά και τη βασική προ-

βληματική του άρθρου θα πρέπει να τονίσουμε πως δεν πρόκειται ούτε για ιστο-
ρική μελέτη, ούτε ασφαλώς για ανάλυση της μαγειρικής του προσφυγικού στοι-
χείου, δηλαδή μια παράθεση συνταγών και των παραλλαγών τους. Αντίθετα, ό,τι 
ακολουθεί εκκινεί από μια ανθρωπολογική προβληματική που προσπερνά τόσο 
την ιστορικά «ακριβή» και «αντικειμενική» αποτίμηση των πραγμάτων, όσο και 
την ανάδειξη της πιο «αυθεντικής» συνταγής. Στο κέντρο της ανθρωπολογικής 
οπτικής βρίσκεται το δρων υποκείμενο: το παρελθόν, το παρόν και στη συγκε-
κριμένη περίπτωση η διατροφή του εξετάζονται μέσα από τις δικές του αφηγήσεις 
και τις δικές του ιεραρχήσεις όπως αυτές αποτυπώνονται στην καθημερινότητα ή 

1. Στην επιτόπια έρευνα και τη συλλογή του υλικού συμμετείχαν οι: Πορτοκαλίδου Λα-
μπρινή, Σωτηριάδου Ευαγγελία, Τσαγκάκη Αικατερίνη και Φασουλάρης Μιχάλης.  
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την τελετουργικότητά των δράσεών του.  

Επιστημολογική αφετηρία: η διατροφή 

Για να αποδώσουμε στη διατροφή τη θέση που της αρμόζει ας θυμηθούμε την 
επισήμανση ενός ιστορικού: «Μια ιστορία που –θέλω να το διευκρινίσω αυτό– 
διόλου δεν επιθυμεί να είναι ‘διαφορετική’ ή ‘εναλλακτική’: ακριβώς χάρη στην 
κεντρική θέση που κατέχει στην ανθρώπινη ύπαρξη, η ιστορία της διατροφής 
εξελίσσεται απόλυτα συντονισμένη με τις ‘άλλες’ ιστορίες, τις προσδιορίζει, αλλά 
και προσδιορίζεται απ’ αυτές…»2.  
Στη λαϊκή φαντασία η τροφή αφορά κυρίως τον οικιακό χώρο και υπό αυτό το 

πρίσμα αντιμετωπίζεται συχνά ως υπόθεση αυστηρά γυναικεία, μικρής σημασίας 
και πάντως όχι να την παίρνει κανείς πολύ σοβαρά. Ωστόσο, η τροφή και η μαγει-
ρική συνεισφέρουν σημαντικά στη συγκρότηση των οικογενειών αλλά και των ορί-
ων των διαφόρων ομάδων κυρίως μέσα από τη διαδικασία του συμποσιασμού3. Οι 
ανταλλαγές τροφίμων καθίστανται μια πετυχημένη μεταφορά των σχέσεων οι-
κειότητας και εγγύτητας επειδή ακριβώς ενδυναμώνουν τους προσωπικούς δε-
σμούς ανάμεσα στα άτομα ή τις ομάδες. Οι οικιακές μονάδες και κατά την ίδια 
έννοια οι εθνικές, εθνοτικές ή (και) θρησκευτικές κοινότητες δεν είναι φυσικές 
οντότητες αλλά παλλόμενες διαδικασίες που δημιουργούνται και μεταμορφώνο-
νται μέσα από πολιτισμικές πρακτικές οι οποίες λαμβάνουν χώρα εντός τους. Α-
νάμεσα σε αυτές τις πολιτισμικές πρακτικές η διατροφή φαίνεται να κατέχει εξέ-
χουσα σημασία. Η τροφή διατρέχει τα όρια ανάμεσα στη φύση και τον πολιτισμό 
και μέσω της κατανάλωσης τα άτομα «γεύονται» και «καταναλώνουν» τον πολιτι-
σμό, το παρελθόν, το παρόν και κατασκευάζουν εικόνες πολιτισμικής συνέχειας4. 
Η κοινωνική διάσταση της τροφής συνίσταται στην ικανότητά της να μεταφέρει 

                                                  
2. M. MONTANARI, Πείνα και Αφθονία στην Ευρώπη, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 

1997, 15. 
3. Σύμφωνα με την Ν. ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ, Παλιννόστηση Αισθήσεων. Αντίληψη και Μνήμη 

ως Υλική Κουλτούρα στη Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, Νέα Σύνορα (Λιβάνη), 1997, 99, «η συ-
μποσιακότητα συνίσταται σε μια διαδικασία ανταλλαγής μνημών, συναισθημάτων, αλλά και 
ουσιών» που ενέχουν και απελευθερώνουν ενθυμήσεις και συναισθήματα. Για την ανθρωπολόγο 
«ο συμποσιασμός διακρίνεται από τον δικό του κώδικα ηθικής και ανταλλαγής». Οποιαδήποτε 
μορφή ιστορικής συνείδησης ή άλλης συστηματοποιημένης και θεσμοθετημένης γνώσης αναφο-
ρικά με τις υλικές ανταλλαγές δημιουργούνται εκ των υστέρων. Τα παραπάνω υποδεικνύουν τον 
κεντρικό ρόλο της υλικής κουλτούρας στη μελέτη μιας κοινωνίας. 

4. V. KRAVVA, “Food and Remembering: the case of Thessalonikan Jews”, Proceedings 
of the Oxford Symposium on Food and Cookery 2000, Devon, England, Prospect Books 2001, 
136-144, καθώς και Β. ΚΡΑΒΒΑ, «Τροφή και ταυτότητα: Η περίπτωση των Εβραίων της 
Θεσσαλονίκης», Εθνολογία 10 (2003) 81-98. 
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και να μεταβιβάζει αισθήματα και μνήμες, ενώ η δυνατότητα της να μεταδίδεται 
και να ανθίσταται σε κοινωνικο-ιστορικές αλλαγές την αναδεικνύουν σε πολυσή-
μαντο επικοινωνιακό μέσο5. 
Εξίσου σημαντική κοινωνική παράμετρος της διατροφής είναι το γεγονός ότι 

δύναται να θεωρηθεί μία γλώσσα, ένα σύνολο κειμένων6 και συμπεριφορών. Φυσι-
κά δε μπορεί να υποτεθεί ότι τροφή και γλώσσα ταυτίζονται ωστόσο, η διατροφή 
συνιστά έναν κώδικα επικοινωνίας, που σε αρκετές περιπτώσεις επικοινωνείται με 
μεγαλύτερη ευελιξία από οποιονδήποτε λεκτικό κώδικα. Η μαγειρική δύναται να 
θεωρηθεί ως συμβολικός κώδικας, ο οποίος περικλείει δυναμικές, ενεργοποιεί αι-
σθήματα και αναμνήσεις και τελικά να καθίσταται μέσο έκφρασης παρελθοντικών 
και παροντικών εμπειριών. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις η τροφή ιεραρχεί το χρόνο, δημιουργεί την αίσθηση της ιστορικότη-
τας και κατά συνέπεια λειτουργεί ως κεντρικός μνημονικός μηχανισμός μέσα από 
τον οποίο συγκροτείται, δομείται και αποτιμάται το παρελθόν. 

Η μνήμη ως μέσο ανάγνωσης του παρελθόντος 

Η μνήμη είναι δώρο αμφίσημο, ευλογία και κατάρα μαζί, για να ακριβολο-
γούμε… Το παρελθόν είναι ένας σάκος γεμάτος συμβάντα και η μνήμη ποτέ δεν 
τα συγκρατεί όλα, και ό,τι συγκρατεί ή ανακαλεί από τη λήθη ποτέ δεν το 
αναπαράγει στην ‘αυθεντική’ μορφή του (ό,τι κι αν σημαίνει αυτό)… Η μνήμη 
επιλέγει και ερμηνεύει – και αυτό που πρέπει να επιλεγεί και το πως πρέπει να 
ερμηνευτεί είναι ζήτημα αμφιλεγόμενο, αντικείμενο διαρκούς αντιδικίας. Η ανα-
σύσταση του παρελθόντος, η διατήρησή του ζωντανού μπορεί να επιτευχθεί μόνο 
μέσω της ενεργούς, επιλεκτικής, επεξεργαστικής και ανακυκλωτικής εργασίας 
της μνήμης7. 
Περί χρόνου, παρελθόντος και μνημονικών ανακλήσεων λοιπόν ο λόγος. Μας 

5. Β. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ, «Περί (δια)τροφής και εθνικής ταυτότητας. Οι διαστάσεις μιας νέας
‘πολιτισμικής ποικιλότητας’ στη σημερινή Ελλάδα», στο: Ε. Παπαταξιάρχης (επιμ.), Περιπέ-
τειες της Ετερότητας. Η Παραγωγή της πολιτισμικής διαφοράς στη σημερινή Ελλάδα, Αθήνα, 
Αλεξάνδρεια, 2006, 105-138. 

6. R. BARTHES, «Για μια ψυχοκοινωνιολογία της σύγχρονης διατροφής», στο: Α. Ματ-
θαίου, (επιμ.), Ιστορία της Διατροφής. Προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστοριογραφίας, Αθήνα, 
ΜΝΗΜΩΝ, 1998. Η επιστήμη της σημειολογίας δια στόματος Barthes θεωρεί τα τρόφιμα 
«στάσεις» οι οποίες συνδέονται με διάφορες χρήσεις και “πρωτόκολλα” που δεν αφορούν μόνο 
στη διατροφή. Για παράδειγμα η ζάχαρη ή το κρασί συνιστούν αυτόνομες πραγματικότητες, με 
άλλα λόγια θεσμούς. Οι θεσμοί αυτοί μπορούν να θεωρηθούν “κείμενα” η ανάγνωση και αποκω-
δικοποίηση των οποίων αποκαλύπτει πρότυπα, επιθυμίες, ταμπού, γούστα, επιλογές και αξίες. 

7. Z. BAUMAN, Ρευστή αγάπη. Για την ευθραυστότητα των ανθρωπίνων δεσμών, Αθή-
να, Εστία, 2006, 157. 
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ενδιαφέρει δηλαδή με ποιούς τρόπους το παρελθόν παραδίδεται στο παρόν. Σύμ-
φωνα με την ανθρωπολόγο Hirschon-Φιλιππάκη8 που ασχολήθηκε με το θέμα 
της προσφυγικής ταυτότητας, η ιστορία την οποία καταγράφουμε και αφηγού-
μαστε είναι ανθρωπολογική, με άλλα λόγια ανθρωποκεντρική. Ιστορία όπως 
ισχυρίζεται «υποκειμενική» σε μεγάλο βαθμό όμως και «συλλογική». Συγκροτεί 
μια γνωσιακή κατασκευή και είναι μέρος μιας προφορικής παράδοσης, μιας 
παράδοση παραδοτέας, η οποία συντίθεται και παραδίδεται μέσα από αφηγήσεις. 
Στο σημείο αυτό θα συμφωνήσουμε ότι: «παράδοση είναι ο δρόμος τον οποίο ο 
άνθρωπος ανοίγει κάθε φορά για να βρει τον εαυτό του. Όταν λέμε παράδοση 
εννοούμε δυό πράγματα, ότι κρατούμε και προσθέτουμε. Κρατούμε αυτό που 
έχουμε και προσθέτουμε αυτό που δημιουργούμε»9.  
Εξάλλου, ο πολιτισμός δεν είναι μια στατική και περιχαρακωμένη οντότητα, 

αλλά μια διαδικασία εν εξελίξει, η οποία στην ουσία είναι μια συνεχής αποτίμηση 
παρελθοντικών και παροντικών σχέσεων. Ο πολιτισμός αντιμετωπίζεται ως μια 
διαδικασία και υπό το πρίσμα αυτό οι ταυτοποιήσεις καθίστανται το ίδιο ευέλικτες 
και σχετικές. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση ο πολιτισμός μειώνεται σε αυστηρά 
ουσιοκρατικά πλαίσια. Όπως ισχυρίζεται ο Bauman10 στην παραπάνω περίπτωση 
οι νέοι νοούνται ως «πολιτισμικά αντίγραφα» ενώ οι ενήλικες παθητικοί αποδέ-
κτες και «θύματα». Ωστόσο, η πολιτισμική παραγωγή, δηλαδή η παραγωγή της 
πολιτισμικής διαφορετικότητας, ή ακόμη και ομοιότητας, συγκροτείται μέσω επι-
λογών που τις περισσότερες φορές είναι μάλλον συνειδητές. Εξάλλου, δε θα πρέ-
πει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι οι ομοιότητες, οι ετερότητες αλλά και οι 
ταυτότητες είναι διαδικασίες που προκύπτουν μέσα από σχεσιακές καταστάσεις 
και νοηματοδοτούνται μέσα από τις ίδιες τις ανθρώπινες σχέσεις. 
Στη μελέτη της Hirschon για τους Μικρασιάτες πρόσφυγες σε γειτονιά της 

Αθήνας γίνεται λόγος για «άσκηση της μνήμης», τόσο στο ατομικό όσο και στο 
κοινωνικό επίπεδο. Τελικά αυτό που επιχειρείται είναι η ανάκληση και η αναβίω-
ση του παρελθόντος και υπό αυτή την έννοια η μνήμη δεν είναι μια δεδομένη συν-
θήκη, αλλά μια ενεργή και ενσυνείδητη διαδικασία11. Σε άλλο εθνογραφικό παρά-

                                                  
8. R. HIRSCHON-ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ, «Μνήμη και Ταυτότητα. Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες της 

Κοκκινιάς», στο: Ε. ΠΑΠΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ – Θ. ΠΑΡΑΔΕΛΛΗΣ, Ανθρωπολογία και Παρελ-
θόν. Συμβολές στην Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1993, 
327-356. 

9. Δ. ΑΔΑΜ – Δ. ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ, Σήμαντρα: Αναμνήσεις από τις χαμένες πατρίδες, εκ-
δόσεις «Μαίανδρος», 1993, 7. 

10. Z. BAUMAN, Ο Πολιτισμός ως Πράξη, Αθήνα, Πατάκης, 1994. 
11. Για την R. HIRSCHON-ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ, «Μνήμη και Ταυτότητα», ό.π. 331, «το πα-

ρελθόν και το παρόν γεφυρώνονται μέσω της δραστικής άσκησης της μνήμης» και τελικά συ-
γκροτούν τα μέσα που εξασφαλίζουν στην ομάδα την πολιτισμική επιβίωση. 
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δειγμα από ένα προσφυγικό χωριό της Λήμνου τα τραγούδια των προσφύγων από 
το Ρεϊσντερέ της Μ. Ασίας12 γίνονται αφορμές ανάπλασης της μνήμης, αλλά και 
διαμαρτυρίας. Μέσω των τραγουδιών διαμορφώνεται η κοινωνική ταυτότητα και 
επιτυγχάνεται η επικοινωνία της ομάδας και η συγκρότηση της συλλογικής μνή-
μης. Το προφορικό υλικό που απομνημονεύεται και επαναλαμβάνεται συνθέτει 
σημαίνουσες καταστάσεις οι οποίες με τη σειρά τους αναπαρίστανται, αναβιώνο-
νται και εμπλουτίζονται. Τελικά, τα τραγούδια λειτουργούν ως «προφορικά θραύ-
σματα» συλλογικότητας μέσω των οποίων δεν επαναλαμβάνεται απλά το παρελ-
θόν αλλά ποιείται. Ο ανθρωπολόγος καλείται να προσεγγίσει, να γνωρίσει το πα-
ρελθόν μέσα από τους τρόπους που οι πληροφορητές το βιώσαν, τις μνήμες τις 
οποίες ενδύθηκε αλλά τα συναισθήματα που δύναται να κινητοποιεί στο παρόν. 

Ατομική ή συλλογική μνήμη; 

Διερευνώντας τη συγκρότηση κοινωνικής μνήμης διαπιστώνεται πως η 
μνήμη13 όπως και η λήθη είναι επιλεκτικές και οι σχέσεις παρόντος-παρελθόντος 
συμπληρωματικές. Με άλλα λόγια η μνήμη παρέχει στοιχεία για την αναθεώρηση 
του παρελθόντος, το οποίο όμως δεν είναι στατικό και αναλλοίωτο, αλλά αντίθετα 
ενεργό και υπό συνεχή διαπραγμάτευση14. Συνεπώς, τόσο το παρόν όσο και το 

12. Γ. ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ, «Τραγούδια μνήμης, διαμαρτυρίας και κοινωνικής ταυτότητας: Η
περίπτωση των Ρεϊσντεριανών Μικρασιατών προσφύγων», στο: Ρ. Μπενβενίστε – Θ. Παραδέλ-
λης, (επιμ.), Διαδρομές και τόποι της Μνήμης, Ιστορικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, 
Αθήνα, Αλεξάνδρεια 1999, 211-238. Επίσης, Γ. ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ, «‘Τί σε μέλλει εσένανε από 
πού είμαι ‘γώ…’. Μιλώντας για τη Μ. Ασία με τοπωνύμια και μουσική», Μουσική, Ήχος Τό-
πος, Εκδόσεις τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Άρτας, 2006, 93-109. 

13. Στα αρχαϊκά χρόνια υπάρχει θεότητα της μνήμης η Μνημοσύνη, που θεωρείται μητέρα
των Μουσών. Για τον Πλάτωνα η μνήμη ισοδυναμεί με τη διαδικασία συνειδητοποίησης μιας 
κατάστασης που προϋπάρχει στο νου. Για τον Αριστοτέλη η ανάμνηση ανακαλεί, ανασύρει τις 
μνήμες του παρελθόντος και είναι μια ενεργή διαδικασία. Η ορθόδοξη χριστιανική πίστη και η 
Εκκλησία τονίζει τη σπουδαιότητα της παράδοσης και με αυτό τον τρόπο προβάλλει και θε-
σμοποιεί τη μνήμη. Παράδοση και μνήμη αλληλοεπικαλύπτονται και η χριστιανική θρησκεία, 
ιδιαίτερη η Ορθοδοξία, δίνουν προτεραιότητα στην άσκηση της συλλογικής μνήμης μέσω της 
θεμελίωσης τελετουργικών πράξεων. Παραδείγματα αποτελούν η τελετή της Μετάληψης, τα 
μνημόσυνα και οι εορταστικές ημέρες που αφιερώνονται σε συγκεκριμένους αγίους. Κατά την 
ανθρωπολόγο με τον τρόπο αυτό «παρελθόν και παρόν συνενώνονται και καταργείται η κατά-
τμηση του χρόνου», R. HIRSCHON-ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ, ό.π. 332.  

14. Είναι πια κοινός τόπος ανάμεσα στους κοινωνικούς επιστήμονες ότι η σχέση παρελθό-
ντος-παρόντος είναι διαλεκτική και διαδραστική. Το ζητούμενο δεν είναι κατά πόσο το παρελ-
θόν χρησιμοποιείται «αναλλοίωτο» για να απαντήσει σε παροντικές ανάγκες. Άλλωστε μια τέ-
τοια λογική παραπέμπει σε θεωρίες “αυθεντικότητας” που ελάχιστα κατανοούν τη συνθετότητα 
των κοινωνικών διαδικασιών. Έτσι, μπορούμε να μιλάμε για «άσκηση της μνήμης», R. 
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παρελθόν είναι επικοινωνιακές διαδικασίες. Το παρελθόν εξάλλου καθίσταται 
αναγνώσιμο αν καταφέρουμε να αποκρυπτογραφήσουμε τους κώδικές του. Ένας 
τέτοιος κώδικας, ο οποίος χρησιμεύει στην ανάγνωση του παρελθόντος, είναι η 
μνήμη. Πρέπει να τονίσουμε ότι η μνήμη έχει πάντα δύο διαστάσεις: είναι εξατο-
μικευμένη και ιδιωτικοποιημένη, αλλά την ίδια στιγμή είναι συλλογική, γιατί υ-
πάρχει ένας βαθμός συναίνεσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν εναρμονίζεται 
με τις δημόσιες ή επίσημες αναπαραστάσεις. Η μνήμη θα μπορούσε να χαρακτη-
ριστεί και ως κοινωνική, γιατί συνδιαλέγεται με τις ιστορικές κοινωνικές συνθή-
κες. Τελικά, συνιστά μια μορφή αποτίμησης τόσο του παρελθόντος όσο και του 
παρόντος η οποία νοηματοδοτεί τις τρέχουσες συνθήκες ζωής και τις υπό 
διαμόρφωση κοινωνικές σχέσεις. Η κοινωνική μνήμη15 μπορεί επίσης να ανασύρει 
ή και να δημιουργήσει συγκρουσιακές δυναμικές και ανισότητες.  
Το δίλημμα «ατομική» ή «συλλογική» μνήμη αποτελεί μάλλον ένα ψευτοδί-

λημμα που δεν ανταποκρίνεται στην πολυπλοκότητα και τα πολλαπλά επίπεδα 
της μνημονικής λειτουργίας. Υπό την έννοια αυτή, η μνήμη είναι συλλογική, αλλά 
ταυτόχρονα αποτελείται από βιωμένες, ατομικές μνήμες και προκαλεί έντονα 
εξατομικευμένα συναισθήματα. Οι προσδοκίες του παρόντος επιδρούν στους τρό-
πους με τους οποίους τα άτομα προσλαμβάνουν αλλά και αξιολογούν το παρελθόν 
τους. Πάντως, σε καμιά περίπτωση η μνήμη δεν αποτελεί μηχανική αποτύπωση 
του παρελθόντος αλλά συνεχή επαναδιαπραγμάτευσή του. Πρέπει ωστόσο να έ-
χουμε κατά νου ότι η μνήμη δεν ταυτίζεται πάντα με την αφηγηματικότητα, για-
τί ακριβώς η μνήμη δεν αποτυπώνεται μόνο λεκτικά. Η μη λεκτική μνήμη διο-
χετεύεται μέσω πρακτικών, επιτελέσεων αλλά και ενσώματων στάσεων, κινήσεων 
και αισθήσεων. Ανάμεσα στις αισθήσεις που ανασύρουν οι διατροφικές μνήμες 
μπορούμε να αναφέρουμε τη γεύση και την οσμή. Τελικά, η μνήμη δε συνιστά γνώ-
ση του παρελθόντος, αλλά αντίθετα κινητοποίηση συναισθηματικών καταστάσεων 
και συγκινήσεων και αυτό που τελικά πρέπει να ενδιαφέρει είναι όχι πως «πραγμα-
τικά» εκτυλίχθηκαν καταστάσεις στο παρελθόν -άλλωστε μια τέτοια αποδοχή δεν 
απέχει και πολύ από ρητορικές αυθεντικοποίησης- αλλά πως αυτές βιώθηκαν, με τι 
συναισθήματα ενδύθηκαν και τι μνήμες κινητοποιούν στο παρόν16. 

HIRSCHON-ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ, ό.π. 331, για «αναπαράσταση, αναβίωση και διεύρυνση», Γ. ΤΣΙ-
ΜΟΥΡΗΣ, «Τραγούδια μνήμης, διαμαρτυρίας και κοινωνικής ταυτότητας», ό.π. 215 και για 
“ανάπλαση ενός ενεργού παρελθόντος, βίωση της ιστορίας και τελικά χρησιμοποίησή της στο 
παρόν”, Α. COLLARD, «Διερευνώντας την ‘κοινωνική μνήμη’ στον ελλαδικό χώρο», στο: Ε. 
ΠΑΠΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ – Θ. ΠΑΡΑΔΕΛΛΗΣ Θ. (επιμ.), Ανθρωπολογία και Παρελθόν. Συμβο-
λές στην Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1993, 359. 

15. Α. COLLARD, «Διερευνώντας την ‘κοινωνική μνήμη’ στον ελλαδικό χώρο», ό.π. 357-
389.  

16. Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, «Το Αρμένικο όραμα της επιστροφής. Μνήμη προσανατολισμένη στο
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Όταν ο πρόσφυγας συνάντησε ντόπιο… 

Πριν αναλύσουμε τη διάκριση ανάμεσα στις κατηγορίες «εμείς» και «οι άλλοι» 
που αφορούν αφενός τη συνάντηση των διάφορων προσφυγικών πληθυσμών στον 
ελλαδικό κορμό από το 1922 και μετά με αποκορύφωμα το 1923 και την επί-
σημη ανταλλαγή πληθυσμών στα πλαίσια της συνθήκης της Λωζάνης και αφε-
τέρου τη συνάντηση του ντόπιου στοιχείου με τους νεοαφιχθέντες πληθυσμούς, θα 
πρέπει να σταθούμε λίγο στον προσδιορισμό «πρόσφυγας». Ομογενοποιητικός και 
ταυτόχρονα ισοπεδωτικός ο χαρακτηρισμός αυτός δεν αποτέλεσε –ταυλάχιστον 
στην αρχή– μια επιλογή αλλά έναν όρο που επιβλήθηκε για να περιγράψει τους 
νέους πληθυσμούς που εγκατάστάθηκαν στην Ελλάδα και ήταν Έλληνες από τη 
Μ. Ασία. Το παράδοξο αυτής της συνάντησης έγκειται στο γεγονός ότι ενώ οι νέοι 
πληθυσμοί στο θρήσκευμα δε διέφεραν από τους άλλους Έλληνες, όσον αφορά τη 
χρήση της γλώσσας διέφεραν σημαντικά: πολλοί, αν και γνώριζαν τα ελληνικά, 
γνώριζαν και χρησιμοποιούσαν εξίσου καλά την τουρκική. Παράδειγμα οι Καππα-
δόκες πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στο χωριό Καρκάρα το οποίο το 1956 
ονομάστηκε Σήμαντρα. Σύμφωνα με μια ηλικιωμένη γυναίκα: «Παλιότερα αν 
κατέβαινες στην αγορά θα άκουγες μόνο Τούρκικα. Οι Καππαδόκες τα μιλούσαν 
πολύ».  
Η κατάσταση δεν ήταν η ίδια παντού και αρκετοί πρόσφυγες μετά την εγκα-

τάστασή τους στην Ελλάδα περιόρισαν τη χρήση της τουρκικής στον ιδιωτικό 
χώρο και πολλοί απέφευγαν να τη μιλήσουν παρουσία των παιδιών. Ωστόσο, αυτή 
η ιδιάζουσα συνάντηση ντόπιων-προσφύγων οδήγησε σε αρκετές περιπτώσεις σε 
ένα είδος «κοινωνικής δυσανεξίας», η οποία έχει αποτυπωθεί στη χαρακτηριστική 
φράση «αν δε φας το φαγητό σου θα σε φάει ο πρόσφυγας», που λειτουργούσε ως 
μέσο εκφοβισμού των μικρών παιδιών. Στην περίπτωση της Χαλκιδικής η άρνηση 
των κατοίκων της Πορταριάς, του μεγάλου ντόπιου χωριού, να φιλοξενήσει τους 
νεοαφιχθέντες πρόσφυγες, σύμφωνα με μαρτυρίες πληροφορητών, θα μπορούσε 
ίσως να εξηγηθεί μέσα από αυτό το γενικό κλίμα καχυποψίας και αποκλεισμού 
του προσφυγικού στοιχείου από τη μεριά των εντόπιων πληθυσμών. 
Η συνάντηση των προσφύγων από τη Μικρά Ασία και των Ελλήνων της μη-

τροπολιτικής Ελλάδας ήταν δύσκολα διαχειρίσιμη. Παρά τα όποια κοινά τους 
στοιχεία οι δύο πληθυσμιακές ομάδες διέφεραν σε πολλά και αυτό δημιούργησε 

μέλλον», στο: Ρ. ΜΠΕΝΒΕΝΙΣΤΕ – Θ. ΠΑΡΑΔΕΛΛΗΣ (επιμ.), Διαδρομές και Τόποι της 
Μνήμης. Ιστορικές και Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1999, 115-126. 
Η Αντωνίου αναλύει την περίπτωση διαχείρισης της ιστορικής μνήμης των Αρμενίων της Ελ-
λάδας, αλλά και εν γένει της Αρμένικης διασποράς. Στην περίπτωσή τους το παρελθόν δε χρη-
σιμοποιείται μόνο για να νοηματοδοτήσει το παρόν αλλά και για να κατασκευάσει την εικόνα 
ενός προσδοκώμενου μέλλοντος. Πρόκειται λοιπόν για ένα είδος μνήμης προσανατολισμένης στο 
μέλλον. 
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ένα κλίμα αμοιβαίου απομονωτισμού. Ο συγχρωτισμός τους ήταν αρχικά τουλάχι-
στον περιορισμένος. Ένας μεσήλικας κάτοικος Ν. Τενέδου θυμάται τα παιδικά 
χρόνια που μεγάλωνε στο χωριό:  
Στο καφενείο όλοι κάνανε παρέα γενικά από ότι θυμάμαι εδώ απέναντι ήτανε 

οι πρόσφυγες από την Τένεδο πιο πέρα ήτανε από την Καλλίπολη, Θρακιώτες. 
Λίγο πολύ τα ψιλοβρίσκανε με τους ντόπιους, αλλά δε θυμάμαι κάποια σχέση με 
τους Σαρακατσάνους. Οι δικοί μας είχανε άλλη ποιότητα, άλλη κουλτούρα. Κα-
ταρχήν οι άλλοι δεν ξέρανε να φάνε. Ήρθανε οι Μικρασιάτες και φέρανε τη γεύση 
μου έλεγε ο πατέρας μου και άμα πήγαινα το βράδυ να κοιμηθώ με τα ρούχα μου 
φώναζε: ‘Ντόπιος είσαι και πέφτεις με τις κάλτσες και τα ρούχα!’  
Οι εντόπιοι αντιμετώπιζαν τις νέες πληθυσμιακές αφίξεις συχνά με διάθεση 

περιπαιχτική. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ακόμη και οι διατροφικές 
συνήθειες των νεοφερμένων «προσφύγων» ήταν «περίεργες» και εν δυνάμει 
επικίνδυνες. Μια Τενεδιά μας διηγήθηκε πως οι ντόπιοι κυρίως Βαβδινοί και 
κάποιοι Σαρακατσάνοι νόμιζαν πως:  

Tα ψάρια είναι φίδια και το κουσκούσι φυτρώνει! Οι γεύσεις μας ήταν 
διαφορετικές. Αυτά που μαγειρεύαμε εμείς δεν τα τρώγανε αυτοί. Ούτε τα 
σκεύη μας ήταν ίδια. Οι Σαρακατσάνοι για παράδειγμα μαγείρευαν στη 
γάστρα. Εμείς δεν το είχαμε αυτό. Εμείς βάζουμε θυμάρι μέσα στον τρα-
χανό. Οι εντόπιες δε βάζουν θυμάρι να μοσχοβολάει. Γιατί στην Τένεδο 
υπήρχε θυμάρι και μοσχοβολούσε…  
Σύμφωνα με την ίδια πληροφορήτρια ακόμη και σήμερα μαγειρεύει τα ψάρια 

όπως τα έμαθε από την πεθερά της που είχε ζήσει και μεγαλώσει στο νησί:  
Τα ψάρια όταν περισεύουν για να μην τα πετάξουμε τα κάνουμε με 

χυλό. Βάζω νεράκι, ξυδάκι, βάζω και δενδρολίβανο για να πάρει μια γεύση 
και μετά το βγάζω. Μετά ετοιμάζω το αλεύρι, ρίχνω και πιπέρι, το κόκκινο 
το γλυκό. Το ανακατεύω και το ρίχνω στο τηγάνι. Βάζω και σκόρδο. Αφού 
το ρίξω και αρχίζει και πήζει στρώνω τα ψαράκια και τα σκεπάζει ο χυλός 
μετά. Και έχουμε και άλλα φαγητά: την τραχανόπιτα, το μαντί, την 
κρεμμυδόπιτα την ταραχτή, την ψωμομαγειριά.  
Στερεοτυπικές αντιλήψεις είχαν όλοι σχεδόν οι ντόπιοι για τους πρόσφυγες. 

Στις συζητήσεις οι ντόπιοι παρόλο που αναγνώριζαν την πολιτισμική ιδιαιτερότη-
τα των προσφύγων και περιέγραφαν τις σχέσεις ως «πολύ καλές» κατέληγαν στο 
ότι οι διαφορές ανάμεσά τους ήταν πολλές και συχνά αυτό οδηγούσε σε μια εκατέ-
ρωθεν υποτιμητική στάση:  

Απλά πειράζονταν ο ένας με τον άλλο. Εμείς επειδή ήμασταν από το 
Βάβδο, οι παππούδες μας φορούσαν τα μπενεβρέκια αυτά τα παλιά. Φορε-
σιές, κάτι ρούχα που ήτανε υφαντά και τα ράβανε φαρδιά εδώ (στον καβά-
λο). Τους Βαβδινούς τους λέγανε ‘μπενεβρέκια’… Επειδή όταν ήρθαν δεν 
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είχανε οι άνθρωποι -οι πρώτοι- ρούχα και ήτανε ντυμένοι με τσουβάλια-
σακούλες τα λέγανε, και τους λέγανε ‘παλιουσάκλες’. Απλά όμως πειράζο-
νταν, όχι ότι είχαμε μίσος, κακία. Σαν παιδιά μαλώναμε μόνο, όχι σοβαρά, 
αλλά όταν μεγαλώσαμε δεν μαλώναμε, ήμασταν αγαπημένοι… 
Μια Σαρακατσάνα πληροφορήτρια η οποία παντρεύτηκε το 1952 μας διηγή-

θηκε πως οι γάμοι ανάμεσα σε Σαρακατσάνους και Τενεδιούς στο χωριό Ν. Τένε-
δος ήταν γεγονός σπάνιο και πόσο τελικά η συμβίωση αποκάλυπτε δυο κόσμους 
διαφορετικούς των οποίων οι διατροφικές συνήθειες ήταν άγνωστες εκατέρωθεν:  

Αυτοί οι Τενεδιοί πίτα έτρωγαν μόνο μια τραχανόπιτα, γιουφκάδες μέ-
σα στο νερό χωρίς βούτυρο, χωρίς τυρί, έτσι ήμουν μαθημένη εγώ; (γέλια). 
Τον άντρα μου δεν τον ήθελαν κανένας η μάνα μου, ο πατέρας μου, τα α-
δέρφια μου μόνο το ξερό μου το κεφάλι (γέλια). Το Βλάχος το έχουν για 
χαζός, λένε ‘Βλάχος είσαι;’ Το Βλάχος θυμίζει χαζός γιατί γυρνούσαν στα 
βουνά και νομίζουν είναι χαζός που να ξέρουν ότι οι πιο πολλοί μορφωμένοι 
που είναι ότι είναι Βλάχοι όμως. Εγώ στο σόι μου έχω δέκα γιατρούς και 
τρεις δικηγόρους … Πολύ ζορίστηκα, πάρα πολύ ζορίστηκα …. Φεύγα μα-
κριά από Τενεδιό … Τι να πει η μάνα μου δεν τον ήθελε ‘Δεν σε έλεγα θυ-
γατέρα μου γιατί δεν με άκουγες θυγατέρα μου; γιατί δεν με άκουγες;’ Δεν 
σε άκουσα μανούλα μου τι να κάνω τώρα. Θα σκέφτηκε ‘Εγώ πήρα Βλάχα 
δεν ταιριάζω’. Με έλεγε Βλαχάρα! 
Έχουν καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις όπου οι πρόσφυγες χαρακτήριζαν 

τους ντόπιους Έλληνες «Βλάχους» με πρόθεση να τους υποτιμήσουν, αλλά ταυτό-
χρονα να τονίσουν την καλλιέργεια και τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα των περιο-
χών από όπου οι ίδιοι προέρχονταν. Πρόκειται για κατασκευή συμβολικών αντιθέ-
σεων σύμφωνα με τις οποίες οι πρόσφυγες θεωρούσαν τους εαυτούς τους φορείς 
και κοινωνούς ενός ανώτερου πολιτισμού ενώ τους άλλους Έλληνες που συνάντη-
σαν φορείς ενός κόσμου καχύποπτου, οπισθοδρομικού και εσωστρεφή. Βέβαια οι 
ρητορικές που χρησιμοποιούσαν οι πρόσφυγες για να μιλήσουν για τους ντόπιους 
ήταν παρόμοιες με αυτές που οι ντόπιοι Έλληνες μετέρχονταν για να διαχωρίσουν 
τον εαυτό τους από τους «άλλους», δηλαδή τους νεοφερμένους Μικρασιάτες. Οι 
στερεοτυπικές κατασκευές ήταν μια στρατηγική επιβίωσης, η οποία ως ένα βαθμό 
είναι σε λειτουργία ακόμη και σήμερα και σκοπό είχε να διακρίνει τον Εαυτό από 
τον Άλλο και να κατασκευάσει συλλογικά όρια και περιθώρια.  

Όταν ο πρόσφυγας συνάντησε πρόσφυγα… 

Παρά το αίσθημα της κοινής ταυτότητας που είχε τη βάση του στο θρήσκευ-
μα ήδη από την Οθωμανική περίοδο έντονες ήταν οι τοπικές διακρίσεις ανάμεσα 
στους χριστιανικούς πληθυσμούς της Μ. Ασίας. Οι διασπαρμένες κοινότητες είχαν 
αναπτύξει αρκετά διαφορετικούς πολιτισμούς, διαλέκτους, ακόμη και μαγειρική. 
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Με την έλευση στην Ελλάδα οι διαφορές αυτές κατά μια έννοια μεταφέρθηκαν και 
συντηρήθηκαν. Η συνάντηση διαφορετικών προσφυγικών κοινοτήτων παγίωσε 
στερεοτυπικές αντιλήψεις εκατέρωθεν και σε πολλές περιπτώσεις δημιούργησε 
νέες στερεοτυπικές κατασκευές, αμβλύνοντας την πολιτισμική απόσταση ανάμεσα 
στις διάφορες ομάδες προσφύγων, όπως επισημαίνεται17. 
Μια ηλικιωμένη κάτοικος των Σημάντρων με καταγωγή από την Αρτάκη μας 

περιέγραψε με αρκετή δόση γλαφυρότητας και χιούμορ την στερεοτυπική εικόνα 
του ευγενή και πολιτισμένου που οι Αρτακιανοί χρησιμοποιούσαν για να μιλήσουν 
για τους εαυτούς τους, αλλά και πως τους αντιμετώπιζαν οι «άλλοι» πρόσφυγες 
του χωριού οι Καππαδόκες:  

Ματζίριδες, μας έλεγαν πως τάχα ήμασταν νηστικοί εμείς! Εμείς όταν 
ήρθαμε εδώ πέρα, οι δικές μας άμα τις έβλεπες μόνο τα ρούχα που φορού-
σαν επάνω τους και την καθαριότητα που είχαν, εμένα πέθανε η μάνα μου 
97 χρονών με συγχωρείς δεν κατουρήθηκε! Δεν έπιανε με τα χέρια ποτέ 
και την πίτα την έτρωγε με το πιρόνι! Την έλεγα: ‘έχεις βαμμένα τα νύχια 
σου μαμά; Όχι βρε κορίτσι μου να λερώσω τώρα τα χέρια μου;’ 
Η δυσκολία κοινωνικού συγχρωτισμού και κυρίως η σπανιότητα των επιγα-

μιών ανάμεσα στις δύο ομάδες προσφύγων του χωριού είναι χαρακτηριστική: 
Γάμοι τα παλιά δεν γινότανε αν δεν λέγαμε εμείς ... αν ένα κορίτσι δικό 

μας πέρναν αυτοί δεν περνούσε καλά. Η θέση της γυναίκας ήταν πιο χειρό-
τερη. Ξέρεις τι ήταν αυτοί; Ήτανε πιο αυταρχικοί. Επειδή ήταν φτωχά τα 
μέρη τους κοίταζαν να φάνε οι άντρες και η γυναίκα να μην φάει, η γυναί-
κα να φάει κρεμμύδι και ελιά και στον άλλον θα έκαναν το φαγητό του, ενώ 
εμείς αυτά δεν τα είχαμε. Αυτοί τρώγανε αλλιώς. Ένα τσουβάλι πλιγούρι 
το κανάκευαν χρόνια. Να φανταστεί μια ελιά την κάνανε 10 βούκες, φα-
ντάσου τι φτώχια είχανε. Η Καππαδοκία ήταν φτωχό μέρος, από την κό-
λαση ήρθαν στον παράδεισο. Εμείς να φανταστείς μέχρι τραπεζαρίες είχα-
με. Η Αρτάκη ήταν πολύ πλούσιος τόπος. Οι Αρτακιανοί ήταν ανθρώποι, 
ήρθαν εδώ και έκαναν τον κόσμο καλύτερο. Οι γυναίκες ήταν λεπτεπίλε-
πτες. Η μάνα μου όταν ήρθε το ’22 ήταν μια κυρία. Όλοι οι Αρτακιανοί 
ήρθαν από καλό μέρος και εδώ καταφρονέθηκαν. Μια φορά κοπέλα πήγα 
στην μαμά μου έναν καθρέφτη και αυτή με κλάματα μου είπε ‘πάρτον από 
δω κορίτσι μου…’ 
Μια γυναίκα με καταγωγή από τη Ν. Τένεδο ερωτεύτηκε, παντρεύτηκε έναν 

κάτοικο των Σημάντρων και εγκαταστάθηκε στο χωριό του. Παρόλα αυτά 
παραδέχεται ότι τα πρώτα χρόνια ήταν δύκολα γιατί όπως ισχυρίζεται η κοινωνία 
ήταν δύσκολη και οι άνθρωποι δεν ανοίγονταν εύκολα. Για αυτήν οι Τενέδιοι ήταν 
                                                  

17. R. HIRSCHON, Heirs of the Greek Catastrophe. The Social Life of Asia Minor Refu-
gees in Piraeus, Οξφόρδη, Clarendon Press, 1989.  
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«άλλοι άνθρωποι»:  
Θυμάμαι τη γιαγιά μου με το μπαστουνάκι της τώρα μιλάμε για το ’60 

σηκωνότανε η κυρία αυτή για να πάει στην εκκλησία με τη τσαντούλα της 
που δεν είχε ούτε η νεολαία στα χωριά για να διευκρινίσω, την τσαντούλα 
της το καπελάκι της, δηλαδή είχε την αρχοντιά της. Και κάθε μέρα με δά-
κρυ στο μάτι κι έλεγε θα πάμε στο σπίτι, το σπίτι το έλεγε του παλιοτουρ-
καλά… Ξέραμε ότι ήταν ένα χωριό που ήταν πιο άγριοι, φιλότιμοι ήτανε 
αλλά δύσκολα σε έβαζαν ανάμεσα τους. Ακόμα μας λένε εμάς που ήρθαμε 
από αλλού ξένους. Να σου πω για τη μάνα μου όταν της είπα ότι θα πάρω 
Καραμανλή τι έκανε; Κλάμα, ‘που θα πας’, ‘με αυτή τη νοοτροπία τους θα 
τα μαζέψεις και θα γυρίσεις πίσω!’ Ούτε στην κηδεία του πατέρα μου δεν 
έκανε έτσι. Να ναι καλά ο αδερφός μου που της είπε ‘αν δεν ταιριάζουνε θα 
γυρίσει πίσω τι θα κάνει! Αλλά άσε την να το ζήσει τώρα το πήρε απόφα-
ση.’ Δεν μπόρεσα να υποταχτώ δεν ήθελα με τίποτα δηλαδή το Πάσχα ή-
θελα το γεμιστό μου το κατσικάκι και μέχρι σήμερα δεν άλλαξα. Αυτοί έ-
χουν κάτι δικά τους που δεν τα ξέρω ούτε και ο άντρας μου τα πεθύμησε 
ποτέ βολεύτηκε αλλά τραχανάδες και τέτοια που κάνουν με τον τρόπο που 
τα κάνουν δεν μπορώ. Δεν θέλω...  
Tο γεγονός ότι ακόμη και τόσες δεκαετίες μετά την εγκατάσταση των προ-

σφύγων εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε καθημερινές συζητήσεις τα τοπικά 
στερεότυπα της μικρασιατικής κοινωνίας είναι ενδιαφέρον και συνάμα αξιοπρόσε-
κτο στοιχείο της κοινωνικής ζωής. Καθιστά σαφές ότι οι στερεοτυπικές αντιλή-
ψεις είναι ένα χαρακτηριστικό των ανθρωπίνων σχέσεων που αντιστέκεται στο 
χρόνο και αποτελεί ένα μέσο αντιμετώπισης του κυλιόμενου παρόντος. 

Η μεταφορά αντικειμένων: προσπάθεια χαρτογράφησης 
ενός άγνωστου περιβάλλοντος 

Η δημιουργία ενός οικείου νοερού χάρτη μέσα σε μια άγνωστη αχαρτογράφη-
τη περιοχή ήταν μια σημαντική στρατηγική επιβίωσης εκτοπισμένων πληθυ-
σμών. Κατά τη διαδικασία προσαρμογής τους στο νέο περιβάλλον οι πρόσφυγες 
συγκρότησαν ένα είδος γεωγραφίας του κοινωνικού χώρου. Εδώ εντάσσονται όλα 
τα αντικείμενα που μεταφέρθηκαν από τις αλησμόνητες πατρίδες: τα εικονίσμα-
τα, οι πέτρες, τα ρούχα. Κομμάτια ενός υλικού πολιτισμού που μεταφέρθηκε, ε-
πανανοηματοδότησε τη νέα εγκατάσταση και ανακατασκεύασε έναν σημαίνοντα 
χώρο, ένα γεμάτο νόημα και μνήμες περιβάλλον. 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της σκάφης που φέρεται να έχει μετα-

φερθεί από το νησί στο χωριό Ν. Τένεδο:  
Είναι μια ειδική σκάφη, μονοκόμματη, δεν είναι κολλημένη πουθενά κι 

εκεί μέσα το κάνουμε το κουσκουσί. Τη λεκάνη τη φέρανε από την Τένεδο. 
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Εκείνα τα χρόνια σε αυτές τις σκάφες που λέμε εμείς κοίμιζαν τα παιδιά 
τους, τις έκαναν κούνιες, γιατί από κάτω είναι στρόγγυλη και το μωρό κου-
νιόταν εύκολα. Δεν υπήρχαν κούνιες τότε. Ή θα κρεμούσανε σχοινιά από 
έναν στύλο σε έναν άλλο και θα βάζανε ένα τσουβάλι που λέει ο λόγος και 
θα το έβαζαν να κοιμάται.  
Μέχρι πριν κάποια χρόνια η σκάφη χρησιμοποιούνταν εκ περιτροπής από τις 

γυναίκες του χωριού ήταν κάτι σαν «κοινό περιουσιακό στοιχείο». Η απλοποίηση 
της μαγειρικής και ο εκ-μοντερνισμός της μαγειρικής προετοιμασίας οδήγησαν τη 
σκάφη αυτή σε μια ξύλινη αποθήκη κάποιας αυλής. Όλες όμως οι γυναίκες του 
χωριού ήταν σε θέση να θυμηθούν το πως έφτασε η σκάφη στο χωριό αλλά και 
πως με τη βοήθειά της οι γυναίκες του χωριού μπόρεσαν να συνεχίσουν μια χαρα-
κτηριστική προσφυγική μαγειρική παράδοση. 
Στα αντικείμενα που έφεραν από την Τένεδο συγκαταλέγονται ακόμη και 

πιατέλες, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν «για το πασχαλινό κατσίκι μας», την 
πεπτουσία της προσφυγικής μαγειρικής τέχνης. Και εδώ η έννοια της «αυθεντι-
κότητας» τίθεται υπό έλεγχο και αναστοχασμό: η πιο έλλογη αντιμετώπιση του 
θέματος θέλει τους ντόποιους κατοίκους της Χαλκιδικής να μαγειρεύουν το 
κατσίκι του Πάσχα –το «κρεμμυδάτο» ή «πασχαλινό»- με παρόμοιο τρόπο ακόμη 
και πριν την έλευση των προσφύγων. Κάτι ανάλογο θα μπορούσε να ειπωθεί και 
για τους κατοίκους πολλών ελληνικών νησιών, όπου με μικροπαραλλαγές η 
συνταγή είναι το χαρακτηριστικό πασχαλινό φαγητό σχεδόν όλων των Κυκλαδι-
τών. Εντούτοις, για τους ίδιους τους πρόσφυγες το γεμιστό κατσίκι είναι η ίδια η 
ταυτότητα και η καταγωγή τους και συνώνυμο της ανώτερης μαγειρικής τέχνης 
που έφεραν μαζί τους.  
Μερικές πληροφορήτριες μίλησαν για γιαγιάδες που κουβάλησαν σε μπαούλα 

με το καϊκι που ήρθανε όλο τον ρουχισμό τους, νυφικά, εσώρουχα αλλά και 
αρκετές φωτογραφίες. Μια ηλικιωμένη πληροφορήτρια από την Αρτάκη μας διη-
γήθηκε πως μια θεία της κατόρθωσε να κουβαλήσει με καϊκι μια μπορόζα, 
δηλαδή μια σιφονιέρα με τέσσερα συρτάρια, δείγμα ενός εκλεπτυσμένου πολιτι-
σμού και μιας ανώτερης ποιοτικά ζωής. Αντικείμενα μυθοποιημένα, σύμβολα και 
σηματοδότες ενός βίαια εκτοπισμένου πολιτισμού η προέλευση των οποίων χά-
νεται στο βάθος του χρόνου και αποκτά φαντασιακές διαστάσεις. Η δημιουργία 
μιας οικείας γεωγραφίας μέσα σε ένα ανοίκειο, άγνωστο και ως ένα βαθμό αφιλό-
ξενο περιβάλλον πέρασε και μέσα από τη διάσωση των αντικειμένων αυτών και 
την ξεχωριστή θέση που τους επιφυλάχθηκε στο νέο ξεκίνημα των προσφύγων. 
Δεν είναι μόνο οι εικόνες ή το καμπαναριό που μεταφέρθηκαν στους νέους τόπους 
εγκατάστασης όπως για παράδειγμα στα Σήμαντρα, αλλά και όλα τα προσωπικά 
αντικείμενα που προαναφέρθηκαν, τα οποία κατά μια έννοια είναι η ίδια η ιστορία 
του εκτοπισμού. Πρόκειται για μια ανάγνωση του εκτοπισμού μέσα από τα 
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αντικείμενα, τα υλικά κατάλοιπα18, τα οποία έτσι αποκτούν τη δική τους φωνή. 

Το παρόν της προσφυγικότητας: επανανοηματοδοτήσεις και διεκδικήσεις 

Κλείνοντας αυτή την σύντομη περιήγηση στη διαδρομή της προσφυγικότητας 
μέσα από την τροφή και τα αντικείμενα θα ήθελα να σταθώ στο θέμα της διατή-
ρησης της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας19 καθώς και στους μνημονικούς εκείνους 
τόπους που αποτελούν σύμβολα, σταθμούς και σημεία αναφοράς στη συγκρότηση 
της προσφυγικής ταυτότητας. Είναι σημαντικό να εστιάσουμε στην έννοια της 
επιστροφής, η οποία μοιάζει να αποκτά ιερότητα και επαναληπτικό χαρακτήρα. 
Αποτελεί με άλλα λόγια ένα είδος προσκυνήματος για τους πρόσφυγες και ταυτό-
χρονα αφορμή αυτοπροσδιορισμού και ετεροπροσδιορισμού. Το ταξίδι στην νήσο 
Τένεδο με αφορμή το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου λαμβάνει 
χώρα ανελλιπώς κάθε καλοκαίρι. Σε αυτό συμμετέχουν όχι μόνο τα μέλη του πο-
λιτιστικού συλλόγου του χωριού Ν. Τένεδος, αλλά και πολλοί κάτοικοι προσφυγι-
κής –και όχι μόνο- καταγωγής. Μέσα από τα λόγια ενός μέλους του Συλλόγου 
αντιλαμβανόμαστε τη σπουδαιότητα αυτής της επιστροφής μιας επιστροφής ω-
στόσο που ξεκίνησε όψιμα το 1999, μετά την επίσκεψη στο νησί και το πρώτο 
πανηγύρι που διοργανώθηκε εκεί. Σήμερα αποτελεί ίσως την σημαντικότερη δρα-
στηριότητα του Συλλόγου, ένα ετήσιο γεγονός-σταθμό η προετοιμασία του οποίου 
απαιτεί χρόνο και σχεδιασμό:  

Η επιστροφή στην Τένεδο δεν είναι ένα απλό ταξίδι! Είναι κάθε φορά 
ένα προσκύνημα! Εγώ είμαι λάτρης! Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχουμε 
αφήσει εκεί! Από τη στιγμή που υπάρχουν Έλληνες, που υπάρχει Εκκλη-
σία και προσπαθούμε να διατηρήσουμε αυτό το μικρό κομμάτι του ελληνι-
σμού και να μην ξεχάσουμε ότι αυτό το νησί δόθηκε με μια ιδιαίτερη συν-

18. Y. NAVARO-YASHIN, «Affective spaces, melancholic objects: ruination and the pro-
duction of anthropological knowledge», Journal of the Royal Anthropological Institute 15 
(2009) 1-18. Πρόκειται για μια εξαιρετική διαπραγμάτευση της δημιουργίας συν-κινητικών 
χώρων και της διαδικασίας οικειοποίησης του χώρου μέσα από αντικείμενα. Η ανθρωπολόγος 
έκανε επιτόπια έρευνα στους Τουρκο-Κύπριους που εγκαταστάθηκαν μετά το 1974 στο βόρειο 
τμήμα του νησιού και κατοίκησαν στα σπίτια των Ελληνο-Κυπρίων που είχαν εκδιωχθεί. Οι 
καινούριοι ιδιοκτήτες των σπιτιών αναγκάστηκαν να οικοδομήσουν τη νέα τους ζωή με υλικά 
του παρελθόντος «άλλων». Πρόκειται για τα αντικείμενα δηλ. τα σκεύη, τα τραπεζομάντηλα 
και όλα όσα άφησαν οι Ελληνο-Κύπριοι φεύγοντας. Αντικείμενα μελαγχολίας, καταστροφής 
αλλά και υλικό για μια νέα ζωή... 

19. B. BUTLER – M. ROWLANDS, «Πολιτισμική κληρονομιά», στο: Ε. Γιαλούρη (ε-
πιμ.), Υλικός πολιτισμός. Η ανθρωπολογία στη χώρα των πραγμάτων, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 
2012, 125-150. Το άρθρο αφορά τη διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς που εν τέλει 
συνιστά και μια «λύτρωση» από την απώλεια, τη ρήξη και τους λογής εκτοπισμούς. 
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θήκη στους Τούρκους. Πρέπει να κάνουμε προσπάθειες και να το διατηρή-
σουμε ζωντανό στη μνήμη μας. Διότι τα χρόνια που ζούμε θα έπρεπε και 
τα παιδιά μας να ξέρουν τις ρίζες τους, να αγαπάνε τον τόπο των παππού-
δων και των γιαγιάδων να νιώθουν ότι εκεί δεν έχει πεθάνει και η Ελλάδα. 
Επιστροφές και προσκυνήματα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τα ταξίδια 

πολλών κατοίκων της Ν. Τενέδου και των Σημάντρων σε μέρη της Μ. Ασίας. Η 
επιστροφή στους προγονικούς τόπους συχνά εξελίσσεται σε αναζήτηση του σπι-
τιού που άφησαν πίσω. Η αναζήτηση αυτή, άλλοτε επιτυχής και άλλοτε όχι, απο-
κτά συμβολικές διαστάσεις και γίνεται σημείο αναφοράς της προσφυγικής ταυτό-
τητας, αλλά και σημαίνον που πιστοποιεί την πολιτισμική μετάβαση. Ένα ταξίδι 
πραγματικό, προσκυνηματικού χαρακτήρα, όπου εμπλέκεται το φαντασιακό στοι-
χείο και είναι αναμφίβολα φορτισμένο συγκινησιακά και μάλιστα πριν ακόμη 
πραγματοποιηθεί. Ένα ταξίδι, προσκύνημα στο οποίο εμπλέκεται το φαντασιακό 
με το πραγματικό και το παρελθόν με το παρόν.  
Την πρώτη φορά που πήγα Καππαδοκία ζούσε ένας τώρα του παππού ξάδερ-

φος δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς ήτανε ζούσε στην Αθήνα και τον παίρνω τηλέφωνο 
και του λέω «Παππού Γαβριήλ θα πάω στην Καππαδοκία πες μου τι είχε το σπίτι 
του παππού εκεί χαρακτηριστικά μπας και το βρω;» Μας λέει ότι το σπίτι μας 
ήτανε σε μια πέτρινη βρύση χτιστά ανεβαίνω στην πόλη κι είχε περιμετρικά πολ-
λές βρύσες και δεν μπόρεσα να το βρω, πολλές βρύσες βρε παιδί μου…Ο παππούς 
είχε βαθιά γεράματα σίγουρα δεν μπόρεσε να μου δώσει πολλές πληροφορίες…  
Σε μια άλλη ιστορία τέτοιας αναζήτησης μια πληροφορήτρια βρήκε στην 

Καππαδοκία το σπίτι της γιαγιάς της. Μάλιστα σε συζήτηση μας διηγήθηκε πως 
ήρθε σε επαφή με τους Τούρκους ιδιοκτήτες και μπόρεσε να μεταφέρει στην Ελ-
λάδα πολλά παλιά αντικείμενα όπως πήλινα σκεύη και εργαλεία για την κουζίνα. 
Για την ίδια ήταν πολύ συγκινητικό: «Ζούσα ένα παραμύθι που άκουγα μικρή και 
γινόταν πραγματικότητα».  
Αυτή ωστόσο είναι η μια εκδοχή της προσφυγικότητας που αφορά διεκδική-

σεις και επανανοηματοδοτήσεις. Κατά τις διαδικασίες αυτές οι πολιτιστικοί σύλ-
λογοι διεκδικούν την ευθύνη παράδοσης… της παράδοσης. Όπως βέβαια στις πε-
ρισσότερες διεκδικήσεις το στοιχείο της κατασκευής είναι μια από τις απαραίτη-
τες συμβάσεις. Μέλος ενός αρκετά δραστήριου πολιτιστικού συλλόγου ισχυρίστηκε 
ότι το 80, την εποχή ίδρυσης του Συλλόγου, δεν είχε δοθεί έμφαση στην προσφυ-
γικότητα. Το σκηνικό μοιάζει να έχει ανατραπεί στις μέρες μας. Όχι μόνο έχει 
δοθεί έμφαση στη Μικρασιάτικη ταυτότητα μέσω αναπαραγωγής των χορών, των 
τραγουδιών και της μαγειρικής των προσφύγων, αλλά η προσφυγικότητα χαίρει 
μεγάλης αποδοχής και ανάμεσα στους ντόπιους κατοίκους. Έτσι με ιδιαίτερο εν-
διαφέρον παρακολουθήσαμε την αναπαραγωγή Μικρασιάτικων χορών στο σχολείο 
Σημάντρων από άντρες οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν όχι πρόσφυγες αλλά 
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ντόπιοι. Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί και η μεγάλη απήχηση των γιορτών που 
γίνονται κάθε καλοκαίρι και έχουν τον τίτλο «Αλησμόνητες Πατρίδες». Σε αυτές 
τις γιορτές κατά μια έννοια βιώνεται και αναπαράγεται η προσφυγικότητα κυρίως 
μέσα από την τέλεση κάποιων εργασιών όπως το σπάσιμο του σιταριού από τις 
γυναίκες. Αυτές οι τελετές καθίστανται μνημονικοί τόποι20 αναπαράστασης και 
συγκρότησης ενός προσφυγικού παρόντος μέσα από διαδρομές του παρελθόντος.  
Η ανάκληση του παρελθόντος είναι σχεδόν αναπόδραστη πραγματικότητα. 

Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι το παρελθόν διαμορφώνει εξολοκλήρου το παρόν αλ-
λά μάλλον ότι το παρόν αντλεί από το παρελθόν και το χρησιμοποιεί ως «οικοδο-
μικό» υλικό. Το ζήτημα βέβαια είναι με ποιούς τρόπους το παρελθόν χρησιμοποι-
είται και επιλέγεται. Ωστόσο, αυτή η φρενήρης εμμονή με το παρελθόν, σημάδι 
της γενικότερης ανασφάλειας του σύγχρονου κόσμου, μπορεί να αποβεί στείρα. Θα 
επικαλεστούμε στο σημείο αυτό τη διάκριση ανάμεσα στην κυριολεκτική και την 
παραδειγματική μνήμη21. Η πρώτη παραμένει εγκλωβισμένη στα όρια των αδι-
κιών που διαπράχθηκαν στο παρελθόν σε βάρος κάποιων ανθρώπων, ενώ το δεύ-
τερο είδος μνήμης, η λεγόμενη παραδειγματική μνήμη, σχετίζεται με το αίσθημα 
δικαίου και δύναται να κινητοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει αναφορικά με πα-
ροντικές αδικίες που διαπράττονται στο παρόν σε βάρος της ανθρωπότητας. Τη 
μνήμη αυτή οι υπέρμαχοι της κυριολεκτικής μνήμης θα μπορούσαν να τη χαρα-
κτηρίσουν ‘στρατευμένη’ όμως στην ουσία πρόκειται απλά για μνήμη πολιτικο-
ποιημένη που αφυπνίζει συνειδήσεις και εγείρει αντιδράσεις. Γιατί ο πολιτισμός 
και η διαχείριση του παρελθόντος πρέπει να συνδιαλέγονται με το σύγχρονο πολι-

20. Ρ. ΜΠΕΝΒΕΝΙΣΤΕ, «Μνήμη και ιστοριογραφία», στο: Ρ. Μπενβενίστε – Θ. Παρα-
δέλλης (επιμ.), Διαδρομές και Τόποι της μνήμης. Ιστορικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, 
Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1999, 20. Όπως υπογραμμίζεται παρόμοιες τελετές συντηρούν κοινούς 
μνημονικούς τόπους και νομιμοποιούν το παρελθόν μέσω της επανάληψης. Για τον εβραϊκό 
πληθυσμό της σύγχρονης Θεσσαλονίκης δομείται ένα παρελθόν «δικό τους» που άλλοτε ταυτί-
ζεται και άλλοτε αποκλίνει από το παρελθόν των «άλλων» κατοίκων της πόλης. Πρόκειται για 
ένα παρελθόν επιλεκτικό και αποσπασματικό, αλλά σε κάθε περίπτωση οικειοποιημένο και 
«διαφορετικό». Μέσα από εθνογραφικό υλικό καταδεικνύεται πως η αναπαραγωγή της Σεφαρα-
δίτικης μαγειρικής λειτουργεί ως πόλος αυτοπροσδιορισμού και ετεροπροσδιορισμού. Όπως 
αναφέρεται άλλωστε και στο Β. ΚΡΑΒΒΑ, «Οι Σεφαραδίτες Εβραίοι της Θεσσαλονίκης: Δια-
τροφή και Συλλογική Μνήμη», στο: Ο Πολιτισμός στο Τραπέζι, Θεσσαλονίκη: 'Εκδοση του Αρ-
χαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, 2010, 44: «Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης μαγειρεύουν 
γιατί θυμούνται και τρώνε ακριβώς για να συνεχίσουν να θυμούνται. Η διατροφή γίνεται το α-
φήγημα της σεφαραδίτικης ταυτότητας στο παρελθόν αλλά και στο παρόν. Με άλλα λόγια, η 
διατροφή συντηρεί τη μνήμη και αυτή με τη σειρά της συνθέτει την εβραϊκή ταυτότητα στη 
σύγχρονη Θεσσαλονίκη».  

21. Τ. ΤΟΝΤΟΡΟΦ, Μνήμη του κακού, Πειρασμός του καλού. Στοχασμοί για τον αιώνα
που έφυγε, Αθήνα, Εστία, 2003, 241-279. 
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τικό γίγνεσθαι διαφορετικά κινδυνεύουν να αυτοαναχθούν σε παρελθοντολαγνεία 
και θεοποίηση της μνήμης. 

Η προσφυγικότητα σε έναν απεδαφοποιημένο κόσμο 

Θα επιχειρήσω να θίξω δύο προβληματικές που εν τέλει αφορούν στη νομιμο-
ποίηση της επιστήμης της ανθρωπολογίας στο σύγχρονο κόσμο και παράλληλα, 
συνιστούν και αφετηρίες στοχασμού πάνω στους τρόπους πρόσληψης και κατα-
γραφής της «εθνογραφικής πραγματικότητας». Στόχος είναι η ανάδειξη εναλλα-
κτικών τρόπων σύλληψης δύο βασικών κοινωνικών μεταβλητών: του “χρόνου” και 
του “τόπου”. Τελικά, μήπως όλη αυτή η πνευματική ενασχόληση οδηγεί σε μια 
επαναδιαπραγμάτευση της εθνογραφίας μέσα σε έναν δραματικά απεδαφοποιημέ-
νο κόσμο, έναν κόσμο δίχως όρια; Σε πρώτο επίπεδο ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει αν 
τελικά η μελέτη της διατροφής και των διατροφικών τρόπων μπορούν να συλλά-
βουν και να βοηθήσουν στην αποτύπωση του συλλογικού φαντασιακού. Σε ένα 
δεύτερο επίπεδο, επιχειρείται η επαναδιαπραγμάτευση εννοιών, ούτως ή άλλως 
ρευστών και πολιτισμικά κυλιόμενων, όπως «ο χρόνος» και «ο τόπος». Η πρόκλη-
ση είναι κυρίως επιστημολογική: η ανθρωπολογία και η εθνογραφία καλούνται να 
επανα-ορίσουν την έννοια της τοπικότητας, έννοια η οποία καθόρισε την πορεία 
και τις επιλογές τους, αλλά και να ορίσουν νέες αναγνώσεις των πολυεπίπεδων 
διαδράσεων ανάμεσα στον χώρο και την ταυτότητα. 
Στη μοντέρνα ρευστή κοινωνία, την κοινωνία των αμφισημιών, ο χρόνος χαρα-

κτηρίζεται ως εξόχως «πουαντιγιστικός», χρόνος που δείχνει μια εμμονή στο πα-
ρόν και μια απουσία δεσμών με το παρελθόν. Η διακεκομμένη και αποσπασματι-
κή χρονικότητα που βιώνουμε επιφέρει την αποστροφή της βραδύτητας, αλλά και 
την εύκολη αναλωσιμότητα των ατομικών ταυτοτήτων και των διανθρώπινων δε-
σμών. Η μελέτη της διατροφής ωστόσο καταδεικνύει πως αυτή η πλευρά της σύγ-
χρονης κουλτούρας συνυπάρχει και ανταγωνίζεται με την ακριβώς αντίθετή της: 
την προσκόλληση σε εμπειρίες του παρελθόντος καθώς και το πολυπόθητο της 
εμπειρίας της κοινότητας. Μέσα από τη χαρτογράφηση της διατροφής των προ-
σφύγων διαφαίνεται σαφώς αυτό το παράδοξο: οι τροφές και οι διατροφικοί τρόποι 
συνοδεύεται από πλήθος εμπειριών που συνδέουν τα άτομα με το παρελθόν, τα 
βοηθούν να τοποθετηθούν στο παρόν και να οραματιστούν το μέλλον. Κυρίως ό-
μως η διατροφή γίνεται όχημα προσδιορισμού της ομοιότητας και της ετερότητας 
και ως τέτοιο συνιστά συνθήκη που συγκροτεί την επιθυμία και την εμπειρία της 
κοινότητας. Ο Appadurai22 έκανε λόγο για «κοινότητες επιθυμίας» (communities 
of sentiment): η ομάδα δεν αποτελεί περιχαρακωμένη οντότητα αλλά δέσμη επι-

                                                  
22. A. APPADURAI, Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization, Μινε-

σότα: University of Minnesota Press, 1996. 
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θυμιών και αισθημάτων, τα οποία διοχετεύονται μέσα από καθημερινές ή τελε-
τουργικές διαδικασίες. Ανάμεσά τους πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζουν η μα-
γειρική, το συν-τρέφεσθαι και ο συμποσιασμός. Στη ρευστή καταναλωτική κοινω-
νία η έννοια της «ταυτότητας» δοκιμάζεται εξίσου με την περιχαρακωμένη έννοια 
της «κοινότητας». Έτσι, σε καμιά περίπτωση η ταυτότητα δεν είναι φυσική, εκ 
γενετής, δεδομένη και διασφαλισμένη στο διηνεκές. Αντίθετα, είναι αποτέλεσμα 
καθημερινής διαπραγμάτευσης και αγώνων διεκδίκησης και νομιμοποίησης. Ακό-
μη και στην περίπτωση ταυτοτήτων, οι οποίες θεωρούνται «αδιαπραγμάτευτες», 
η ατομική προσπάθεια κρίνεται καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση και τη 
διαιώνισή τους.  
Η έννοια του χώρου23 ως φυσικής, αυστηρά γεωγραφημένης και περίκλειστης 

πραγματικότητας βρίσκεται και αυτή στο στόχαστρο της κοινωνικής κριτικής και 
μαζί η έννοια της τοπικότητας, η οποία υπήρξε αφετηρία για τις παραδοσιακές 
ανθρωπολογικές μελέτες. Σε έναν κόσμο δίχως όρια, με έντονο το στοιχείο της 
απεδαφοποίησης, η έννοια της «τοπικότητας» μοιάζει αν μη τι άλλο παρωχημένη. 
Προβληματοποιώντας την έννοια της τοπικότητας ο Appadurai24 αποφαίνεται ότι 
σε ένα κόσμο συνεχών ροών και πολιτισμικών κυμάτων ο όρος “εθνο-τοπία” απα-
ντά καλύτερα στις νέες προκλήσεις της εποχής αλλά και της επιστήμης της αν-
θρωπολογίας. Εξάλλου, για τους ίδιους λόγους η έννοια της «κοινότητας» καθί-
σταται εξόχως προβληματική. Τελικά, οι έννοιες της «τοπικότητας» και της «κοι-
νότητας» ανα-σημασιοδοτούνται και επανα-ορίζονται. Αυτό που έχει σημασία εί-
ναι ότι και οι δύο αυτές έννοιες δε νοούνται αποκομμένες από τα υλικά τους συμ-
φραζόμενα αλλά και τις πρακτικές κατανάλωσης που λαμβάνουν χώρα εντός τους. 
Τόσο η εντοπιότητα, όσο και η κοινότητα παράγονται, βιώνονται και συντηρού-
νται μέσα από διαδικασίες όπως το δια-τρέφεσθαι που εν τέλει συνθέτει την οικο-
γένεια, συγκροτεί την κοινότητα, νοηματοδοτεί το «εδώ», το «τότε» και το «τώ-
ρα». Η διατροφή λοιπόν γίνεται τόπος αναφοράς, σκηνή όπου ενσωματώνεται και 
καταναλώνεται η ομοιότητα και η διαφορά αποκτώντας σάρκα και οστά, δηλαδή 
υλική υπόσταση.  
Η μελέτη της διατροφής αποδεικνύεται ένας πολυεπίπεδος κώδικας, η πυκνή 

περιγραφή και ενδελεχής ανάλυση του οποίου δύνανται να αποκαλύψουν πλήθος 
συλλογικών παραστάσεων και διαδικασιών όπως η πρόσληψη και στάση του σώ-

23. C. TILLEY, «Χώρος, τόπος, τοπίο: Φαινομενολογικές προσεγγίσεις», στο: Ε. Γιαλούρη
(επιμ.), Υλικός πολιτισμός. Η ανθρωπολογία στη χώρα των πραγμάτων, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 
2012, 215-250. Ο Tilley αναφέρεται στη γενικότερη στροφή προς έναν εξανθρωπισμένο χώρο, 
έναν χώρο όπου δημιουργείται και αναπαράγεται μέσα από κοινωνικές διαδικασίες και συνεπώς 
είναι δυναμικός, υποκειμενικός και σχεσιακός. Η στροφή αυτή οφείλει πολλά σε φαινομενολογι-
κές μελέτες που οδήγησαν σε ναι αναθεωρημένη αντίληψη περί ανθρωπογεωγραφίας. 

24. A. APPADURAI, Modernity at Large, ό.π.
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ματος, η δημιουργία αισθημάτων και συναισθημάτων, η ταξινόμηση παρελθοντι-
κών παραστάσεων και η συνομιλία τους με το παρόν, η διαλεκτικότητα του ιδιω-
τικού και του δημόσιου, η δόμηση και ιεράρχηση του χώρου και του χρόνου, οι 
σχέσεις αλληλεγγύης και αντιπαλότητας όπως αυτές βιώνονται καθημερινά. Εν 
κατακλείδι, όπως αποφαίνεται η Σερεμετάκη25 «Το πολιτικό και το ποιητικό 
πρέπει να συνδεθούν στο επίπεδο της καθημερινής εμπειρίας. Η ποίηση ως 
συστατικό του καθημερινού είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία του 'ζώον 
πολιτικόν'. Αυτό παραπέμπει σε μια πολιτική αισθητήριας δημιουργίας και πρόσ-
ληψης ως πολιτικής της καθημερινής ζωής». Περί πολιτικοποίησης λοιπόν της 
καθημερινής ζωής ο λόγος. 

25. Ν. ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ, Παλιννόστηση Αισθήσεων, ό.π. 57.
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Introduction 

A considerable part of the published studies regarding cyberbullying (CB) 
concerns its prevention (for a review, see: Navarro, Yubero & Larranaga, 2016). 
CB mostly involves young students aging from 10 to 18 years (Cassidy, Faucher 
& Jackson, 2013) and a common implication of these studies is that educators 
could offer great help in its reduction (Cross et al., 2016). Moreover, the major-
ity of intervention and prevention programmes against CB tend to assign to edu-
cators a central role in their designs (Chalmers et al., 2016). Still, what seems to 
have missed researchers attention is the fact that these kinds of programmes 
cannot be planed if there is a lack of awareness regarding the perceptions and 
beliefs about CB of those who are going to engage in, especially when they con-
sidered as crucial elements for their success. Research on aggression has well 
documented that people in general tend to perceive and justify aggressive behav-
ior on the basis of myths (Bohner, Eyssel, Pina, Siebler & Viki, 2009). That is, 
stereotypical beliefs that is often widely spread and varies in the level of their 
acceptance (Turchik & Edwards, 2012). Myth acceptance has been found to 
shape different attitudes regarding the blaming of the victim or the perpetrator 
and peoples’ standpoint towards aggressive behavior and its components (Sus-
senbach, Eyssel, Rees & Bohner, 2015). Up to now, the studies investigating 
perceptions and beliefs of teachers about CB are not many and most of them had 
employed samples of pre-service, rather than in-service teachers. An interesting 
finding of these studies is that the majority of teachers (both pre- and in- service 
ones) seem to hold beliefs about CB that are not consistent to the empirical find-
ings indicated by the relative research about the concept, the forms and the roles 
of people engaging in it and that these beliefs could be characterized as general-
ized, oversimplified or wrong (Eden, Heiman & Olenik-Shemesh, 2012a). Thus, 
the present study aims to investigate the beliefs about CB of inservice educators 
under the concept of myths and the degree to which they accept them. Also, it 
wishes to examine how different levels of CB myth acceptance can be depicted in 
the assessment of CB forms in terms of their severity and to explore the relation 
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between the level of CB myths acceptance and a number of variables such as 
gender, scientific field, time spent online daily, type of Internet use and estimated 
knowledge of Information and Communication Technologies (ICT). 

Cyberbullying: Definitional and methodological attributes. 

Although in the last 15 years a great number of publications dealt with CB, 
researchers seem to face difficulties in coming to a consensus regarding key is-
sues of its concept, its content and the methodology by which CB should be stud-
ied (Kowalski, Giumetti, Schroeder & Lattanner, 2014). Consequently, various 
conceptualizations of CB have been used and different methodological tools have 
been applied in its study- a fact that, fatally, brought up in many cases contrast-
ing findings that underpinned dispute and sustained uncertainty (Thomas, Con-
nor & Scot, 2015). Specifically, there is not a commonly accepted definition of 
CB and the definitions that seem to be popular among scholars tend to be rather 
general and descriptive ones instead of clarifying its conceptual content (Ovejero, 
Yubero, Larranaga & de la V. Moral, 2016). For instance, a serious conceptual 
issue concerns whether CB is just another type of bullying or it constitutes a dif-
ferent kind of aggressive behavior and if it should be treated as such, both con-
ceptually and methodologically (Antoniadou & Kokkinos, 2015). This particular 
disagreement has caused significant differentiations not only in the conceptuali-
zation of CB regarding the types of aggressive behaviors that should be consid-
ered as CB or not, but also in the methodological designs drawn for its study. 
Thus, some studies (e.g. Monks, Robinson, & Worlidge, 2012; Vandebosch & 
Van Cleemput, 2009) have provided their participants with a definition of CB 
before the completion of self reported questionnaires, while other do not (e.g. 
Dempsey et al., 2009; Hay & Meldrum, 2010). Moreover, the vast majority of 
cyberbullying studies tend to assess some -and not always the same- of the 
widely accepted CB forms proposed by Willard (2007), causing serious inconsis-
tencies among the relative findings (For a review, see: Kowalski, Giumetti, 
Schroeder & Lattanner, 2014).  

Nevertheless, despite the conceptual and methodological shortcomings of CB 
research caused mainly from the researchers’ failure to come in an agreement on 
these issues, the scientific interest is vivid and an increasing number of research 
studies come to the light every year. In this paper two of the most cited defini-
tions of CB are presented. One comes from Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher, 
Russell, & Tippett (2008) who defined CB as “an aggressive, intentional act car-
ried out by a group or individual, using electronic forms of contact, repeatedly or 
over time against a victim who cannot easily defend him or herself” (p. 376). 
The other comes from Tokunaga (2010) and in this case CB is defined as “any 
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behavior performed through electronic or digital media by individuals or groups 
that repeatedly communicates hostile or aggressive messages intended to inflict 
harm or discomfort on others” (p. 278). Undoubtedly, traditional bullying and 
CB are relative phenomena since both of them refer to the performance of inten-
tional aggressive behaviors aiming to harm the victim. Then, in both cases there 
are victims, perpetrators and bystanders. Even so, bullying takes place mainly in 
school, the victim is one at a time, the perpetrator outweigh in physical strength 
or social power and both the victim and the perpetrator should be physically pre-
sent (Berger, 2007). On the other hand, CB could occur 24/7, the perpetrator 
does not have to be stronger, she/he could remain unknown behind the safety of 
a screen and create a fake identity, his/hers victims might be simultaneously 
multiple and bystanders can maintain their anonymity and hide their cyber pres-
ence (Notar, Padgett & Roden, 2013). CB is performed in various ways. Willard 
(2007) defined distinct types of CB as such: flaming (i.e., an online fight), har-
assment (i.e., repetitive, offensive messages sent to a target), outing and trickery 
(i.e., soliciting personal information from someone and then electronically sharing 
that information with others without the individual’s consent), exclusion (i.e., 
blocking an individual from buddy lists), impersonation (i.e., posing as the victim 
and electronically communicating negative or inappropriate information with 
others as if it were coming from the victim), cyber-stalking (i.e., using electronic 
communication to stalk another person by sending repetitive threatening commu-
nications), and denigration (slander with text messages or emails, posting de-
famatory comments or false rumors). It should be mentioned though, that recent 
publications (e.g. Pyczalski, 2013; Thorvaldsen, Stenseth, Egeberg, Pettersen & 
Ponning, 2016) refer two additional CB types: Sexting (i.e. sending and receiv-
ing sexually explicit messages primarily via mobile phones) and happy slapping 
(i.e. one or more perpetrators attack a victim and perform minor acts of violence 
against her/him for the purpose of recording the assault, usually with a camera 
phone or smartphone, and then post the video on the Internet). CB can occur via 
instant messaging, e-mail, text messages, web pages, chat rooms, social net-
working sites, digital images, and online games (Tokunaga, 2010). In terms of 
gender differences, the existing data seem rather inconclusive. Although the 
main trend in relative findings is that boys are more prone to become perpetra-
tors (Dehue, Bolman, & Vollink, 2008; Olweus, 2010), while girls are more of-
ten victims (Adams, 2010; Smith et al., 2008), many studies have reported no 
significant differences (Dilmac, 2009; Hinduja & Patchin, 2008; Mishna, Cook, 
Gadalla, Dacink, & Solomon, 2010; Slonje & Smith, 2008) and others have 
found girls to be more involved in CB than boys (Kowalski & Limber, 2007). 

Hopefully, all aspects of CB research are not controversial. Specifically, the 
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vast majority of relative studies indicated that CB concerns students aging from 
10 to 18 years and that CB reaches its high point at the age of 13- 14 years of 
age (Wright, 2016). Also, many researchers (Brochado, Soares, Fraga, 2016; 
Selkie, Fales & Moreno, 2016) suggested that the year by year exponential ex-
pansion of ICT globally consequently increases CB rates. Findings regarding 
Greece on this matter point that our country follows the propensity of other, 
more technologically advanced countries of the West (Antoniadou & Kokkinos, 
2013; Athanasiades, Kamariotis, Psalti, Baldry & Sorrentino, 2015). 

Conceptualizing myths 

The concept of myths introduced in the field of social psychology in the mid 
1970s’ by scholars who strived to offer an explanation about the justification of 
male sexual violence against women (Burt, 1980). Myths served researchers’ 
effort to describe by an operational definition the process by which large social 
groups tend to explain in a stereotypical way this particular behavior (Lonsway 
& Fitzgerald, 1994). Since the early 1980s’ the concept of myths has been ex-
haustively studied in the context of sexual aggression against women, mainly 
sexual assault and rape, and it can be defined as “wrong descriptive or prescrip-
tive beliefs about rape (i.e. about its causes, context, consequences, perpetrators, 
victims and their interaction) that serve to deny, downplay, or justify sexual vio-
lence that men commit against women” (Bohner, 1998, p.14). Common rape 
myths tend to blame the victim, exonerate the perpetrator and deny the violence 
inherent in rape (Bohner, Pina, Viki & Siebler, 2010). Not all people accept rape 
myths. In particular, some people tend to accept myths high, while others low or 
not at all (Bohner, Pina, Viki & Siebler, 2010). Those who accept rape myths 
high tend to believe that rape is something that will never happen to them or 
their immediate others since they think that are able to protect themselves from 
any danger of that kind (Bohner, Siebler, & Schmelcher, 2006). They tend to 
think that they are careful, prudent and non provocative, they believe that the 
victim of sexual assault is also responsible and that the perpetrator has a lot of 
good excuses for their actions (Eyssel & Bohner, 2011; Hammond, Berry & 
Rodriguez, 2011). Also, they tend to doubt victims’ honesty and question 
whether the reported incident can actually be considered as rape (Banon, Brosi & 
Foubert, 2013). On the other hand, those who accept low or not at all rape 
myths have been found to believe that they have equal possibilities with any 
other to become victims and that the perpetrator is the sole responsible for its 
crime (Aronowitz, Lambert & Davidoff, 2012). Moreover, they tend to think of 
the victim’s allegations as sincere and do not challenge the honesty of a rape ac-
cusation (Bohner, Siebler & Raaijmakers, 1999). A common research finding is 
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that in general men accept rape myths higher than women (Edwards, Turchik, 
Dardis,  Reynolds, & Gidycz, 2011). Nevertheless, a considerable body of re-
search has clarified that in the cases of both men and women there are some who 
accept myths high and some who accept myths low or not at all (Hockett, Smith, 
Klausing & Saucier, 2016). Also, it is interesting that younger people have been 
found to accept rape myths less than older ones (Davies, Gilston & Rogers, 
2012) and that the same pattern appears in the case of the comparison between 
higher and lower educated people with the later accepting myths higher than the 
former ones (Heath, Lynch, Fritch & Wong, 2013).  

Bridging myths and cyberbullying 

Until now only a few studies, that will be discussed further down, have di-
rectly addressed stereotypes regarding CB. Research on this matter investigated 
relative perceptions and beliefs and it could be argued that it has been evolved in 
two paths: On one hand, many studies (e.g. Menesisni et al., 2012; Selkie, kota 
& Moreno, 2016) explored students’ perceptions and beliefs about CB, its victims 
and perpetrators. On the other hand, other studies (e.g. Holfeld, 2014; San & 
Camadan, 2016) attempted to examine the psychological features of CB victims, 
perpetrators and bystanders. A worthwhile comment in relation to the above is 
that students’ perceptions and beliefs about CB and bullies, victims and bystand-
ers seem to significantly differ from the relative empirical evidence that research 
has brought to light. In the case of students’ perceptions and beliefs findings can 
be summarized as follows: Students are familiar with the term CB, but they do 
not comprehend the concept in the same way. As a result what considered as CB 
for some of them is not considered by others (Cuadrado-Gordillo & Fernandez-
Antelo, 2016). Also, the pattern of perceptions regarding traditional bullying 
seems to be significantly repeated. That is, perpetrators are usually boys (Holfeld 
& Grabe, 2012), they have poor relationships with their parents (Wright & Li, 
2012), they tend to adopt antisocial forms of behavior (Hempfill et al., 2012) 
and they do not follow school rules (Dempsey, Sulkowski, Nichols & Storch, 
2009). Moreover, cyber bullies do not mean to harm but they do it for fun 
(Cassidy, Faucher & Jackson, 2013). Good students do not cyber bully (Li, 
2010). CB victims are thought as persons with small physical strength, poor so-
cial power and low self esteem (Katzer, Fetchenhauer & Belschak, 2009), few 
friends (Aoyama, Saxon & Fearon, 2011) and bad family relations (Dehue, Bol-
man & Bolink, 2008). Victims of CB might be the students who take the highest 
grades (Tokunaga, 2010) or the girls which stand out for their looks (Shariff, 
2009). In addition, victims of cyber bullying are usually those who are not very 
familiar with the use of ICT and those who do not spend a lot of time online 
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(Vandenbosch & Van Cleemput, 2008). In the case of the psychological features 
of CB victims, perpetrators and bystanders the empirical evidence has indicated 
the following: CB victims have low self-esteem (Patchin & Hinduja, 2010), they 
are members of ethnic or sexual minorities (Kupcsynski, Mandy & Green, 2013; 
Walekr, 2015; Zych, Ortega-Ruz & Del Rey, 2015), they do not have many 
friends (Wang, Iannotti & Nansel, 2009), they feel lonely (Olenik-Shemesh, 
Heiman & Eden, 2012b), and they have poor relationships with their parents 
(Lereya, Samara & Wolke, 2013). It is not clear if boys or girls perform or re-
ceive CB more often (Barlett & Coyne, 2014). Also, daily time spent online and 
type of online activity does not seem to be significantly related to cyber victimi-
zation (Mishna, Khoury-Kassabri, Gadalla & Daciuk, 2012). Cyber bullies do not 
surpass in physical strength or social power (Kowalski & Limber, 2007), they do 
not have strong relations with their schoolmates (Wright & Li, 2012), their lev-
els of empathy are low (Ang & Goh, 2010), their school performance is below 
average (Kowalski & Limber, 2013) and they tend to behave in manners oppose 
to school rules (Shariff, 2008). They are not close with their parents (Kowalski, 
Limber & Agatston, 2012) and they tend to bully others in the traditional way 
as well (Tokunaga, 2010).  Vandebosch & Cleemput (2009) reported that the 
more someone is using ICT and the more he or she surfs in social media or uses 
Messenger, he/she has more chances to become a cyber bully. 

Having in mind the aforementioned findings and the fact that, despite any 
conceptual and methodological shortcomings and ambiguities, CB is an aggres-
sive behavior that intentionally harms others, Lampridis (2015a) tried to explore 
stereotypical beliefs about CB under the concept of myths. Mainly, he attempted 
to assess their level of acceptance and the degree to which CB myths acceptance 
is related to a number of variables regarding demographic features of the partici-
pants or their knowledge and kind of use of ICT. Specifically, drawing on the 
rationale of widely accepted self reported questionnaires that assessed rape myth 
acceptance (e.g. The R Scale, Costin, 1985, The IRMA Scale, Paynne, Lonsway 
& Fitzgerald, 1999) and having in mind both students perception and beliefs 
about CB and the psychological features of CB victims, bullies and bystanders, 
he constructed a self reported questionnaire for the assessment of CB myths. In 
his initial study participants were Greek undergraduate students and the findings 
of this attempt proved to be fruitful. He found that participants tended to hold 
stereotypical beliefs especially about bystanders, victims and perpetrators, while 
they did not tend to think stereotypically about the victim’s honesty and integrity 
in the case of a CB incident report. Males were found to accept CB myths more 
than females although this finding does not mean by any means that a part of 
female participants did not hold strong stereotypes about CB. Field of studies, 
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time spent online daily and kind of online activity were found to affect the level of 
CB myths acceptance. Humanities and social sciences students, those who spent 
less time online daily and those who used ICTs’ for science, news and entertain-
ment were found to accept CB myths low. A similar pattern of findings observed 
in two other relative studies with samples consisted of adolescents (Lampridis, 
2015b) and parents (Lampridis, 2016). 

Cyberbullying and educators: Empirical evidence 

Τhe review of the published research regarding educators’ stereotypes about 
CB and its correlates highlighted a lack of studies addressing this issue directly. 
The existing empirical evidence comes from studies investigating perceptions, 
beliefs or attitudes of educators mainly about traditional bullying and to a lesser 
extent about CB. Then, the majority of these studies focus their attention in pre-
service rather than inservice educators (e.g. Craig, Bell & Leshied, 2011; Ryan, 
Kariuki & Yilmaz, 2011) and their samples consisted mostly of elementary 
school teachers and not high school ones, although this particular variable does 
not seem to be considered as crucial in their research designs. In an attempt to 
summarize the relative findings the following should be pointed out: Educators 
stated that they are aware of CB, they recognized its seriousness, they appeared 
to be sensitive and worried about it but they tended to believe that there are not 
much that they can do to prevent it because they feel insufficient or irresponsible 
(Cassidy, Brown & Jackson, 2012). Despite the fact that they declared as being 
familiar with CB, relative data indicated that they hold a rather vague perception 
about its definition and conceptualization, about the forms in which it is per-
formed and the criteria by which CB should be identified (Li, 2007). Addition-
ally, in many cases research has shown that there is a general tension among 
educators to consider CB as a mild form -in terms of severity- of aggressive be-
havior, analogous to that of verbal aggression and by no means as equivalent to 
face to face aggression or physical assault (Boulton, Hardcastle, Down, Fowles, 
& Simmonds (2014; Kariuki & Ryan, 2010). Empirical evidence indicated that 
when it comes to CB, educators seem to experience the bystander effect (Darley 
& Latane, 1968). Although they hear about CB incidents from their students 
and in some cases they become witnesses of such behaviors (e.g. happy slapping, 
sexting) they prefer to adopt a rather passive attitude toward the victim or the 
perpetrator (Li, 2010). They tend to justify their choice on the basis of lack of 
special training; they blame the educational system and the government for in-
sufficient interest and they persist on the issue of their insufficient knowledge 
about ICT and CB in particular (Shariff, 2009). 

Age of students seems to be another interesting aspect of the issue in hand. 
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Specifically, Eden, Heiman & Olenik-Shemesh (2012a) found that educators par-
ticipated in their study tended to question students’ honesty when a CB incident 
was reported to them by elementary school students, while they were found to 
highly believe similar reports made by high school students. Then, a number of 
studies indicated that teachers’ personal experience with respect to bullying is an 
important individual characteristic that may influence their attitudes. Teachers 
who reported previous personal experience with bullying were more sensitive and 
aware of the nature of bullying, watched for signs of covert bullying, and encour-
aged students to disclose victimization in their classroom (Boulton, 1997; Craig, 
Henderson & Murphy, 2000; Dake, Price, Telijohann & Funk, 2003; Mishna, 
Scarcello, Pepler &  Wiener, 2005). Also, the more familiar teachers believe 
they are with ICT, the more confident they feel in dealing with CB by helping the 
victim and discouraging the perpetrator, although this particular feature was 
found to increase their skepticism about the acceptance of an accusation regard-
ing CB (Bhat, 2008).  

In comparison to preservice educators, inservice ones have been found to be 
more sensitive about CB and more willing to help CB victims (Begotti, Tirassa & 
Aequardo-Maran, 2016), a pattern that has been observed in the case of gender 
differences with female teachers being more sensitive, empathic and helpful 
(Eden, Heiman & Olenik-Shemesh, 2012a). Male educators have been found to 
be more tolerant of student aggression than their female colleagues across widely 
ranging situations, and female teachers were expressing more negative attitudes 
towards bullying (Craig, Henderson & Murphy, 2000). Yilmaz (2010) reported 
that male preservice teachers felt more confident in identifying and managing 
cyber bullying than their female peers. More on this matter, male teachers exhib-
ited a tendency towards downgrading the importance of a CB incident report by 
attributing these accusations to the superficiality of adolescence or to an attempt 
from victim’s side to draw attention (Coloroso, 2002). In some cases teachers 
were found to believe that behaviors that harm others such as teasing, social ex-
clusion and relational aggression do not constitute bullying but a “normal” phase 
in the developmental process of individuals (Mishna, Scarcello, Pepler, & 
Weiner, 2005). Quite recently, Green, Johnston, Mattioni, Prior, Harcourt & 
Lynch (2016) found that educators were more hesitant to accept a CB incident 
report if the victim was a boy and the perpetrator a girl. In line with that, Bell & 
Willis (2016) reported in their study that teachers tended to believe that CB vic-
tims are usually girls and boys become cyber bullied when they are physically or 
socially weak and they do not have support from their friends or their family. 
With respect to perpetrators it seems that there is a general belief, especially 
among preservice teachers, that boys tend to cyber bully others mostly for fun 
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and not because they intend to harm and that perpetrators are in general indi-
viduals with emotional and behavioral difficulties which find it hard to follow 
school rules (Boulton, 1997; Compton, Campbell & Mergler, 2014).  

The present study: Aims and scope 

This research aims to study stereotypical beliefs, namely myths, of secondary 
school inservice teachers about CB. Given the lack of studies focusing directly on 
this particular issue and given the fact that this is the first attempt for the as-
sessment of the issue in hand, the nature of this research is an exploratory one. 
According to the research findings reviewed earlier in this paper the following 
can be suggested: 

Educators, like any other person, seem to hold specific attitudes and beliefs 
about aggressive behavior and their justification ranging from mild to severe. 
These particular attitudes and beliefs are brought in to school environment from 
educators as any other person would bring his/hers attitudes and beliefs in 
his/hers workplace. The crucial aspect here seems to be the fact that there seems 
to be a tendency among people to process the reality of this matter through cer-
tain “filters” consisted of perceptions, attributions and beliefs that in many cases 
could be characterized as different, false, wrong or inconclusive in relation to the 
empirical evidence reported by scholars regarding this matter. Having in mind 
the aforementioned presentation of the findings regarding educators’ perceptions 
and beliefs about traditional and cyber bullying, it could be argued that educators 
in order to process the issue of aggressive behavior among students seem to re-
produce certain stereotypes that concern the understanding and justification of 
violence and aggression in general. Thus, the present study having as a starting 
point on one hand the research evidences concerning myths in relation to sexual 
violence and on the other hand the very recent data about CB myths of under-
graduate university students and parents of adolescents, has the following goals: 
First, to investigate whether CB myths exist and if so to what extent. That is to 
clarify possible differentiations in terms of low and high acceptance of myths and 
to search for possible differences in the level of CB myths acceptance in relation 
to a number of variables that previous research has highlighted as significant. 
Specifically, age, gender, field of studies, time and kind of daily use of ICT, self 
estimated degree of familiarity with and knowledge of ICT. Second, to depict an 
aspect of possible variations in the way the level of CB myth acceptance (low vs. 
high) could shape educators’ mentality on this matter by searching for significant 
differences in the assessment of CB forms in terms of their severity. Third, to 
explore the degree to which a series of variables mentioned above might affect 
the level of CB myths acceptance.  
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Method 

Participants 

Sample consisted of 684 educators servicing in both levels of Greek secon-
dary education. Specifically, 325 participants served in Gymnasio (high school – 
students aging from 13 to 15) and 359 in Lykeio (Lyceum – students aging from 
16 to 18). Participants originated from various parts of the country, both urban 
and rural, such as Athens, Thessaloniki, Komotini, Ioannina, Larisa, Tripoli and 
Kalamata. Out of them 330 were men (MAGE = 38 years, SD = 6.1 years) and 
354 were women (MAGE = 35.4 years, SD = 5.2 years). 320 participants had 
studied humanities and social sciences (e.g. Greek literature, theology, econom-
ics, history and archaeology, philosophy, education and psychology, sociology), 
while 364 had studied physical sciences (e.g. mathematics, physics, chemistry, 
biology) or computer science. Participants were selected randomly, they partici-
pated voluntarily and they recruited by the author or research associates and 
completed the questionnaires in their leisure time. A period of 7 days was given 
for the completion of the questionnaires and research material was either col-
lected by the author or research associates or it was mailed to the author. Data 
were collected from March to June of 2015. 

Measures 

CB myths: Participants completed the CB Myths Scale (Lampridis, 2015a). 
This instrument assesses the acceptance of myths regarding CB. It is a 32 item 
self reported questionnaire composed of six subscales: Myth acceptance (5 items, 
Cronbach’s alpha = 0.84, sample item: “CB is something that will never hap-
pened to me”). Victim (6 items, Cronbach’s alpha = 0.82, sample item: “CB vic-
tims are usually lonely persons without many friends”), Perpetrator (8 items, 
Cronbach’s alpha = 0.81, sample item: “CB perpetrators are usually boys”), By-
stander (4 items, Cronbach’s alpha = 0.72, sample item: “If someone whiteness 
a CB incident she/he becomes a CB victim as well”), It wasn’t really CB (5 
items, Cronbach’s alpha = 0.75, sample item: “If someone’s life will not threat-
ened, you cannot say that it is cyber bullying”), The victim lied (4 items, Cron-
bach’s alpha = 0.73, sample item: “Some people claim to be cyber bullied in or-
der to become lovable to others”). Participants were asked to state the extent to 
which they agreed or disagreed with each statement on a 7 point Likert scale 
ranging from 1 (strongly disagree) to 7 (strongly agree). 

Severity of CB forms: Participants were presented with a catalogue of forms 
equivalent to those proposed by Willard (2007). They were asked to rank these 
eight forms (flaming, harassment, denigration, impersonation, outing, trickery, 
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exclusion, cyber stalking) on a hierarchical order form the most to the least se-
vere according to their personal opinion.  

Demographics: Participants completed a self- constructed form regarding 
demographic information such as age, gender, field of studies, type of school in 
which they serve, place of residence and marital status. Also, they were asked to 
give information about the time they use ICTs’ daily, the type of online activity 
they prefer (i.e. news, science, entertainment, social media, chating, gaming). 
Furthermore, they were asked to indicate the degree to which they believe that 
they are familiar with ICTs’ according to their self- estimated level of ICT 
knowledge on a Likert type scale ranging from 1 (not at all familiar / confident 
with ICT) to 5 (highly familiar / confident with ICT). 

Procedure 

As noted above participants were approached and recruited by the author or 
a research associate. Each questionnaire was accompanied by a sheet informing 
participants about the nature and the subject of the study. All necessary asser-
tions concerning ethical, confidentiality and anonymity issues were given along 
with the name of the researcher and contact information in case of questions or 
comments. Participants were free to decide whether they wished to participate in 
the study or not in a complete voluntarily manner without any reward or any 
kind of compensation for their participation. After they agreed to participate they 
received the questionnaire containing the materials presented above. Each scale 
or form was accompanied by detailed instructions about its completion. Due to 
the fact that in many studies regarding CB participants were found to hold dif-
ferent views about CB and its correlates (for a review, see: Kowalski et al., 
2014) specific instructions were given. In the case of CB Myths Scale partici-
pants first read a description of CB based on the most referred definitions / de-
scriptions in the relative literature and then they were asked to complete the 
scale. In the case of CB forms assessment in terms of their severity, participants 
again read detailed descriptions of all the CB forms presented in the question-
naire and then proceed in completing this particular scale. 

Results 

Validity and reliability of the CB Myths Scale 

CB Myths Scale was recently introduced by Lampridis (2015). In this study 
the scale was validated through exploratory factor analysis that yielded a one 
factor solution compounded of six distinct factors. Thus, in the present study the 
validity of the scale was examined by confirmatory factor analysis (SPSS, 19.0, 
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SPSS Inc., Chicago, IL) for the 32 CB Myths Scale items. The one factor model 
was tested. In order to evaluate the model’s goodness of fit the following indices 
were taken into account: root mean square error of approximation (RMSEA), the 
adjusted goodness of fit index (AGFI) and the non-normal fit index (NNFI). The 
criterion sat up by Browne & Cudeck (1993) regarding RMSEA value < .08 
was followed. These measures indicated that the model fit the data well (χ2 / df) 
= 2.64, RMSEA = .072, AGFI = .83, NNFI = .81). Therefore, a one factor 
solution was deemed most appropriate for the scale. Reliability analyses of the 
32 item CB Myths Scale yielded satisfactory internal consistencies. That is, the 
overall Cronbach’s a = .78 and the alphas’ for each subscale were found as such: 
Myth acceptance (MA) = .86, Victim (VIC) = .81, Perpetrator (PER) = .80, 
Bystander (BYS) = .74, It wasn’t really CB (WNR-CB) = .72, The victim lied 
(VL) = .75.  The correlations of each item with the total ranged from .29 to .65, 
very similar to the findings of the initial study by Lampridis (2015). Taken to-
gether, these data support the one-factor solution, so all the items on the scale 
were retained. The mean across the 32 items was defined as a participant’s CB 
Myths Scale score.  

Mean scores 

Overall, participants were found to accept CB myths highly (M = 4.23, SD 
= 1.22). In more details mean scores for the subscales of CB Myths Scale 
yielded as follows: ΜΑ, (Μ = 4.79, SD = 1.09), VIC, (M = 3.71, SD = 0.98), 
PER, (M = 4.61, SD = 1.13), BYS, (M = 5.51, SD = 0.90), WNR-CB, (M = 
3.10, SD = 0.91), VL, (M = 2.86, SD = 0.77). Significant differences between 
means were tested with Wilcoxon Signed Rank Test. A large number of t tests 
applied to test for significant differences between means. All differences were 
significant at least at the level of .01. Values of t tests ranged from 0.89 to 5.47. 
All t test values are in the disposal of the author. Thus, according to that myths 
regarding bystander and his/her attitude in a CB incident proved to be the most 
acceptable ones. No significant differences were found between the means of 
stereotypical beliefs concerning myth acceptance in general (MA) and perpetrator 
(PER), although they were statistically differ from all the other subscales. Par-
ticipants were found to accept to a lesser extent myths about the victim (VIC). In 
this case statistical differences were found between the mean score of the victim 
subscale and all the other subscales. Finally, out of the 6 subscales myths about 
the honesty of the victim (i.e. WNR-CB and VL) were rated as the less accept-
able ones and no significant differences were detected between them, although 
they were statistically different from all the other subscales. To divide partici-
pants to those who accept high and low the CB myths median split was applied. 
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Median split is a well used technique in studies assessing rape myth acceptance 
(Bohner, 1998; Bohner & Lampridis, 2004; Megias, Romero-Sánchez, Durán, 
Moya, & Bohner, 2011) and has been successfully applied in the study of CB 
myths as well (Lampridis, 2015). According to that, 404 participants (59 %) 
were found to accept CB myths high (M = 5.31, SD = 1.61), while 176 partici-
pants (41 %) were found to accept CB myths low (M = 2.93, SD = 1.42). 

In order to facilitate the treatment of data two categories were formed with 
respect to the field of studies: On one hand, educators who studied Greek litera-
ture, theology, history and archeology, philosophy, education and psychology and 
sociology formed the Humanities and Social Sciences group, whereas those who 
studied mathematics, physics, chemistry, biology and computer science formed 
the Sciences and Technology group. In the case of time spent online daily four 
groups were formed: Those who are online daily up to 30 minutes, those who 
stay online everyday up to 1 hour, those who use ICT on a daily basis for 2 
hours at least and those who stay online each day for more than 3 hours. Simi-
larly, participants were assigned in to two different groups with respect to their 
preferences regarding the type of online activity as these activities were selected 
out of a list of 7 types of activities and ranked in hierarchical order form 1 to 3. 
Specifically, one group labeled news, science and entertainment and the other one 
named social media, gaming and chating. Furthermore, grouping arrangements 
regarding age also formed. Specifically, participants divided into four age groups 
as follows: 28 – 35 years, 36 – 45 years, 46 – 55 years and 55+. Based on 
participants’ assessment of their self estimated familiarity with and knowledge of 
ICT three groups was formed: low, medium and high (self- estimated knowledge 
and confidence with ICT). Finally, with respect to marital status two groups 
formed: Those who had at least one child and those who had not. In order to test 
for statistically significant mean differences in the cases of age, time spent daily 
online and self- estimated level of familiarity with and knowledge of ICT one 
Way ANOVA with post hoc Bonferroni correction was applied. An independent 
samples t test was applied in the case of gender, field of studies and type of 
online activity. 

CB myth acceptance was found to increase along with age. In more details 
younger educators have been found to accept lower than older ones CB myths 
and those who exceeded 55 years turned to accept myths higher than all their 
younger colleagues (M28-35= 2.91 (SD = .85), M36-45 = 3.44 (SD = .93), M46-55 
= 4.38 (SD = .81), M55+ = 5.26 (SD = .97), F (3, 681) = 7.42, p = .002). 
In terms of gender, male educators were found to accept higher CB myths in 
comparison to their female colleagues (MMALES= 4.59 (SD = 1.33) and MFE-

MALES = 3.22 (SD = .93), t (1, 683) = 3.73, p =.001). It should be noted that 
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male educators scored higher than females in all subscales of the CB Myths Scale 
with only exception the subscale referring to perpetrator. In this case male par-
ticipants scored considerably lower than females who in turn scored high on this 
one (MMALES= 3.26 (SD = 1.08) and MFEMALES = 5.41 (SD = .87), t (1, 683) 
= 4.98, p =.001). The same pattern of tendencies towards the acceptance of CB 
myths was observed in the case of educators’ field of studies. That is, those who 
have studied Humanities and Social Sciences accepted CB myth less than those 
who have studied Sciences and Technology, probably due to the fact that Hu-
manities and Social Sciences educators were mostly females, while Sciences and 
Technology educators were mostly males (MSCIENCES= 4.57 (SD = 1.10) and 
MHUMANITIES = 3.13 (SD = .98), t (1, 683) = 4.92, p =.001). Moreover, the 
more someone spends time online daily, the more he/she accepts CB myths. Par-
ticularly, significant differences between the four groups of daily use of ICT were 
indicated with those spending online less than half an hour every day to accept 
less CB myths, while those who use ICT for more than 3 hours daily accepted 
CB myths higher than all the others (M UP TO ½ H= 2.77 (SD = .71), M UP TO 1 H 
= 3.39 (SD = .84), M UP TO 2 H = 4.32 (SD = .96), M UP TO 3 H = 5.08 (SD = 
1.28), F (3, 681) = 5.62, p = .001). Then, significant differences in the accep-
tance of CB myths were also yielded with respect to type of online activity. 
Those who use ICT mainly for news, science and entertainment accepted stereo-
typical beliefs about CB less than those who prefer to surf in social media, play 
games or chat when they are online (M NEWS-SCIENCES-ENTRTAINMENT = 3.29 (SD = 
1.10) and M SOCIAL MEDIA-GAMING-CHATING = 4.68 (SD = 1.37), t (1, 683) = 3.92, 
p =.01). Statistically significant mean differences were also found in the case of 
self estimated level of familiarity and knowledge of ICT with those feeling highly 
confident about them in relation to ICT use to score higher than others on the CB 
myths acceptance scale (M LOW= 3.07 (SD = .86), M MEDIUM = 3.89 (SD = 
.88), M HIGH = 4.61 (SD = .92), F (2, 682) = 5.18, p = .01). Last but not 
least, participants who were parents were found to accept CB myths higher than 
those who did not had children (M PARENTS= 4.29 (SD = .91) and M NON PARENTS 
= 3.39 (SD = .84), t (1, 683) = 2.92, p =.001). 

CB forms 

Table 1 presents participants’ ranking of the forms of CB with respect to its 
severity according to their acceptance of CB myths. To test for differences in the 
means of the CB forms a series of one-sample t tests were applied, since data 
were normally distributed. Specifically, its mean corresponding to the assessment 
of its equivalent form in the low acceptance condition was compared to all the 
other means in order for statistical significant differences to be detected. The 
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same process was repeated in the case of the responses of the participants that 
accepted highly CB myths. 

Table 1. Ranking of CB forms from the most to the least severe according to 
CB myths acceptance. 

CB Forms Low Acceptance High acceptance 

Exclusion (A) 2.14 B,C,D,E,F,G,H. 6.02 C,D,E,F,G,H. 

Cyber Stalking (B) 2.98 A, D,E,F,G,H. 6.20 C,D,E,F,G,H. 

Flaming (C) 3.17 A,D,E,F,G,H. 7.11 A,B,D,E,F,G,H. 

Harassment (D) 4.22 A,B,C,F,G,H. 5.19 A,B,C,F,G,H. 

Denigration (E) 4.57 A,B,C,F,G,H. 5.31 A,B,C,F,G,H. 

Outing (F) 5.31 A,B,C,D,E,G,H. 3.40 A,B,C,D,F,G,H. 

Impersonation (G) 6.49 A,B,C,D,E,F. 2.23 A,B,C,D,E,F,H. 

Trickery (H) 6.75 A,B,C,D,E,F. 4.08 A,B,C,D,E,F,G. 

Note: Due to the large number of t tests applied for testing for significant differences be-
tween means, initials of each form are given in each case, pointing to the forms to which each 
mean was found to be statistically different. All differences were significant at least at the 
level of .01. Values of t tests ranged from 1.58 to 5.87 for both low and high acceptance. Of 
course, all t test values are in the disposal of the author. Capital letters are given to pinpoint 
significant differences between CB forms. Capital letters for each form are given in parenthe-
ses next to each CB form in the first column. 

 
Participants low in CB myths acceptance considered as more severe forms of 

CB trickery and impersonation (M TRICKERY = 6.75 and M IMPERSONATION = 6.49, 
p = .92). On the other hand, participants high in CB myths acceptance were 
found to consider these two forms as less severe (M TRICKERY = 4.08 and M IM-

PERSONATION = 2.23, ranked as fourth and sixth in terms of severity) and in return 
they were found to think of flaming (M FLAMING = 7.11) as the most severe form 
of CB followed by exclusion and cyber stalking (M EXCLUSION = 6.02 and M CYBER 

STALKING = 6.20, p = 1.78). It is interesting that the CB forms that rated as the 
most severe ones in the case of participants accepting highly of CB myths were 
assessed as the least severe from those who accepted CB myths low.  

Acceptance of CB myths 

As mentioned earlier the present study, although exploratory in nature, 
wished to make a step forward and seek for possible associations between the 
degree to which someone accepts CB myths and a number of variables related to 
ICT use and certain demographic characteristics. To do so multiple linear regres-
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sion analysis was applied having CB myths acceptance as the dependent variable 
and gender, age, field of studies, time spent online daily, type of online activity, 
estimated knowledge of ICT and parenthood as the independent ones. Findings 
are presented in Table 2. 

Table 2. Predictors of CB myths acceptance. 

Variable B SEB Β 
Gender 1.88 1.19 .61**

Age 2.04 1.12 .50**

Field of studies 1.65 .74 .45** 
Time online daily 1.23 .99 .39** 
Type of online 
activity 

.41 .81 .19* 

Knowledge of ICT 1.49 1.31 .47** 
Parenthood .88 2.44 .37* 
R2 .572 
Adjusted R2 .529 
F 8.34**

Note: * p < .01, ** p < .001. 

The variance explained by the applied model is high (R2 = .572) indicating 
that the rationale of the methodological design can shed light in the understand-
ing of variables that affect the level of CB myths acceptance. As a matter of fact 
it is interesting that all relations yielded a positive sign. Gender (β = .61, p = 
.001) and age (β = .50, p = .001) have been found to strongly affect the accep-
tance of CB myths. That is, men and older people tended to accept more than 
women and younger ones CB myths. Field of studies was a variable that regres-
sion analysis highlighted as influential with respect to myths acceptance (β = 
.45, p = .001). Specifically, participants who studied Humanities and/or Social 
Sciences seem to accept lesser than others myths about CB. Then, the β coeffi-
cient for self-estimated knowledge and familiarity with ICT proved to be a strong 
predictor of CB myths acceptance (β = .47, p = .001) with those feeling more 
self confident about ICT use tending to accept higher CB myths. Type of online 
activity yielded minor effects on myths acceptance (β = .19, p = .01) indicating 
that if someone is interested more in social media, gaming and chating rather 
than news, science and entertainment when using ICT he/she would have the 
tendency to accept CB myths higher than the others. Finally, daily time spent 
online (β = .39, p = .001) and parenthood (β = .37, p = .01) have been found 
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to be considerable predictors of CB myths acceptance with the former pointing to 
a positive relation between daily use of ICT and higher acceptance of myths and 
the later pointing out that those who are parents have more chances to accept CB 
myths more easily and to a higher extent.  

Discussion 

In general, the level of CB myths acceptance of educators participated in the 
study can be considered to be moderate to high. This suggestion is based on the 
following arguments: First, viewing the general mean score in absolute terms its 
value clearly exceeds the median. Second, according to the median split 59% of 
the participants were found to accept CB myths highly. Third, the general mean 
score of this study is much higher than the mean scores reported in studies as-
sessing rape myth acceptance. For example, in the study conducted by Gerger et 
al., (2007) myth acceptance ranged in 4 studies from 3.15 to 3.60. Also, Bohner 
& Lampridis (2004) reported a mean score for myth acceptance = 3.07. An in-
teresting finding is that participants scored higher on the subscale regarding by-
stander and his attitude towards a CB incident. Furthermore, it is remarkable 
that educators were found to accept moderately to high stereotypical beliefs 
about the victim and the perpetrator while they accept relatively low stereotypi-
cal beliefs that question a CB victim’s honesty. Taken together, the remarks 
made above could allow the following thought: As relative research has indicated 
(e.g. Boulton et al., 2014; Eden, Heiman & Olenik-Shemesh, 2012b) educators 
seem to be aware of CB as a form of violent behavior via the use of ICT. Never-
theless, they feel inadequate to offer their assistance to the victim due to lack of 
specific knowledge (Cassidy, Brown & Jackson, 2012). Thus, it seems reason-
able to find in the present study a very high acceptance of myths describing a CB 
bystander as someone who watches an assault and does nothing at all either on- 
or off- line to confront the bully or to comfort the victim. Then, according to pre-
vious evidence (e.g. Li, 2007), educators seem to hold a rather general, oversim-
plified, inaccurate and wrong body of beliefs regarding this particular phenome-
non. Probably, this attribute can explain the level of acceptance regarding myths 
about the perpetrator and the victim, which tends to describe these two roles as 
having certain characteristics that previous research has shown that do not cor-
respond a lot to the reality of these two roles in a CB situation. Finally, recent 
data have highlighted a general tension among educators to declare sensitive 
about CB and positive about its rapid expansion in schools. This tension might be 
a plausible explanation about the low acceptance of CB myths doubting victim’s 
honesty in reporting a CB incident. In other words, they believe that CB is a se-
rious problem that their students are facing often, they do not know exactly what 
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its concept is and content, they might have a rather vague and inaccurate percep-
tion about its correlates but they tend to believe that is really happening. 

Findings regarding gender differences in CB myths acceptance are not sur-
prising. In fact, previous studies both on rape myths (Edwards, Turchik, Dardis, 
Reynolds, & Gidycz, 2011) and CB myths (Lampridis, 2015a) indicated similar 
results. Men tend to accept higher than women myths about aggression and vio-
lence. Likewise, the differences obtained with respect to field of studies and CB 
myths acceptance seem to be reasonable for two reasons: First, Humanities and 
Social Sciences group consisted mostly of women and Sciences and Technology 
group mostly of men. Then, research on social values (Lampridis & Papasyli-
anou, 2014; Papastylianou & Lampridis, 2016) has well pinpointed that univer-
sity studies tend to shape different mentalities and worldviews affecting peoples’ 
intentions to act. Moving on to variables related to ICT, mean differences 
brought up an interesting pattern. That is, the more someone spends time online 
everyday and the more confident he/she feels about his/her level of familiarity 
and knowledge of the whereabouts of ICT, the more tends to accept CB myths. 
Recent findings (Vandebosch & Van Cleemput, 2009) have indicated a positive 
relation between ICT use, self estimated level of ICT knowledge and perceptions 
towards vulnerability in the cyberspace. More specifically, these studies implied 
that people who use ICT a lot on a daily basis tend to form an untenable percep-
tion of insusceptibility with respect to dangers stemming from ICT use. In a way 
they seem to believe that since they know well what to do when online, nothing 
bad can happen to them and that CB victims are either technologically ignorant 
or exaggerating things and in any case their ICT ignorance and naivety should 
be considered as the solid responsible for their bad experiences in using ICT.  

Differences obtained in the ranking of CB forms according το their severity 
are striking. Specifically, those who accept CB myths high were found to think of 
flaming, cyber stalking and exclusion as the most severe forms of CB. At the 
same time these CB forms were ranked from those who accept CB myths as the 
less severe and in their case trickery, impersonation and outing were those who 
scored higher than the rest. This profound difference in understanding and con-
ceptualizing CB forms from people who differ in their acceptance of CB myths 
constitutes a completely new finding in the CB research. Since no relative data 
exist an implication that might suggested -with many reservations of course- is 
that the level of acceptance of stereotypical beliefs about CB seem to serve as a 
means for the apprehension and justification of this behavior and that the differ-
ences on the extent to which someone accepts these myths forms eventually dif-
ferent mentalities in dealing with this issue. Research on stereotypes (e.g. Levy, 
Stroessner & Dweek, 1998) has well proved that people who endorse stereo-
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types on different extents do tend to hold different perceptions, beliefs and atti-
tudes towards it. Undoubtedly, further research is needed in order to investigate 
for direct associations between stereotype acceptance and the formation of differ-
ent mentalities with respect to a given social object.   

Multiple regression analysis yielded results clarifying and highlighting ten-
dencies and assumed associations initially indicated when mean differences were 
examined. The following findings seem noteworthy: Gender and age have been 
found to play an important role on CB myths acceptance. As mentioned earlier, 
these findings do not cause any surprise in particular, since previous research on 
both rape myths and the effect of age on the way people see things has well 
documented the significant role of these two variables. What seems interesting, 
though, is the relatively new finding of the effect on CB myths acceptance that 
daily use of ICT and self estimated knowledge of and familiarity with ICT have. 
Apart from the arguments pointed out earlier, it seems that the time of ICT use 
and the perceived relation to them, but not especially the type of online activity 
affect the degree to which people accept CB myths. Based on their empirical find-
ings Calvete, Onue, Estevez, Villandon & Padilla (2010) suggested that those 
who use ICT more than others are those who also tend to believe that they are 
highly familiar with ICT and exhibit a tendency to believe that CB victims are 
responsible for any assault they might receive. In the same study Calvete et al., 
(2010) found a positive association between ICT users with these specific char-
acteristics and a tension to remain passive when come up with a CB incident or, 
even worse, become bullies themselves in support of the bully in first place. Fi-
nally, another interesting finding highlighted by regression analysis is the effect 
that parenthood has on the level of CB myth acceptance. In particular, parent-
hood was found to positively affect the level of CB myths acceptance. This find-
ing seems a bit confusing since research has shown that parents are in general 
sensitive to aggression and violence issues (Waasdorp, Pas, O’Brennan & Brad-
shaw, 2011). Under the light of this argument someone would expect that in the 
present study parenthood would prove to be a negative predictor of CB myths 
acceptance. Thus, this particular finding might be viewed as a consequence of 
age since the tendency of people becoming more conservative with age has well 
been supported (Cornells, Van Hiel, Roets & Kossowska, 2009; Roberts, Walton 
& Viechtbauer, 2006).  

Despite the fact that the present study brought to light interesting findings 
about educators’ CB myths acceptance, a number of limitations should be noted: 
Specifically, this study focused on describing rather than explaining a situation. 
Then, CB forms list did not include the newest forms of CB, that is happy slap-
ping and sexting, but choose to stick onto Willard’s taxonomy that most studies 
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used. More on this matter, the present study did not thoroughly investigated for 
possible differences in the ranking of CB forms in terms of severity with respect 
to other variables studied here such as, for example, gender, age, self estimated 
knowledge of and familiarity with ICT and time of daily online activity. In addi-
tion, the methodological design of the study regarding causal relations between 
the dependent and the independent variables did not include the examination of 
mediation effects among the dependent variables. For instance, the model of re-
gression analysis employed here examined the effect that the self estimated 
knowledge of ICT and familiarity with might have on the level of CB myths ac-
ceptance, but did not examined the degree to which variables relating to ICT 
might affect in total the level of CB myths acceptance. A hierarchical regression 
model night probably had provided us with answers on that. A counterargument 
on the limitations mentioned above is that the present study had from the begin-
ning a clear orientation towards exploring and not explaining things, considering 
the latter as the next step in the process of searching the issue in hand. Thus, 
investigating for relations between variables on a topic that seems to be rather 
inscrutable until now seemed as a prudential research choice. Another counter-
argument is that a single study cannot address an issue overall because in this 
case a number of significant aspects of this issue might be overlooked. Under the 
spectrum of this particular thought the present limitations discussed here consti-
tute research suggestions in the near future. Taking into account the present 
findings in sum and the aforementioned limitations it seems that attention should 
be given in the study of the role that variables related to ICT play in the en-
dorsement and strengthening of stereotypical beliefs about CB since according to 
present findings they were found to be significant predictors of CB myths accep-
tance. Also, the high acceptance of myths regarding the bystander and the adap-
tation on his/her behalf of a passive attitude towards both the victim and the 
perpetrator seems to be challenging. The extensive investigation of the above 
would yield interesting and useful findings that would in turn substantially con-
tribute in designing intervention programmes aiming not simply to offer special 
training to pre and in service educators, but before that to change their stereo-
typical beliefs about CB and their crucial role in its prevention. In this way an 
intervention programme would have stronger foundations that would allow its 
implementation.  

References 

Adams, C. (2010). Cyberbullying: how to make it stop. Instructor, 120 (2), 44-
49. 

Athanasiades, C., Kamariotis, H., Psalti, A., Baldry, C.A., & Sorrentino, A. 



STEREOTYPICAL BELIEFS ABOUT CYBERBULLYING OF INSERVICE GREEK EDUCATORS  201 

(2015). Internet use and cyberbullying among adolescent students in 
Greece: The “Tabby” Project. Hellenic Journal of Psychology, 12, 14-39. 

Antoniadou, Ν., & Kokkinos, C.M. (2013). Cyber-bullying and cybervictimiza-
tion among children and adolescents: Frequency and risk factors. Preschool 
and Primary Education, 1, 138-169. 

Antoniadou, N., & Kokkinos, C.M. (2015). Cyber and school bullying: Same or 
different phenomena? Aggression and Violent Behavior. 25, 363-372. 

Aoyama, I., Saxon, T.F., & Fearon, D.D. (2011). Internalizing problems among 
cyberbullying victims and moderator effects of friendship quality. Multicul-
tural Education & Technology Journal, 5, 92-105. 

Aronowitz, T., Lambert, C.A., & Davidoff, S. (2012). The role of rape myth ac-
ceptance in the social norms regarding sexual behavior among college stu-
dents. Journal of Community, Health and Nursing, 29, 173-182. 

Ang, R.P., & Goh, D.H. (2010). Cyberbullying among adolescents: The role of 
affective and cognitive empathy, and gender. Child Psychiatry and Human 
Development, 41, 387-397. 

Bannon, R.S., Brosi, M.W., & Foubert, J.D. (2013). Sorority women’s and fra-
ternity men’s rape myth acceptance and bystander intervention attitudes.  
Journal of Student Affairs Research and Practice, 50 (1), 72-87. 

Bartlett, C., & Coyne, S.M. (2014). A meta-analysis of sex differences in cyber-
bullying behavior: The moderating role of age. Aggressive Behavior, 40, 
474-488. 

Begotti, T., Tirassa, M., & Acquadro-Maran, D.  (2016): School bullying episodes: 
attitudes and intervention in pre-service and in-service Italian teachers, Re-
search Papers in Education. DOI: 10.1080/02671522.2016.1158857. 
http://dx.doi.org/10.1080/02671522.2016.1158857. 

Bell, K.J.S., & Willis, W.G. (2016). Teachers’ perceptions of bullying among 
youth. The Journal of Educational Research, 109,  

 http://dx.doi.org/10.1080/00220671.2014.931833. 
Berger, K.S. (2007). Update on bullying at school: Science forgotten? Develop-

mental Review; 27, 91-92. 
Bhat, C.S. (2008). Cyber bullying: Overview and strategies for school council-

ors, guidance officers and all school personnel. Australian Journal of 
Guidance and Counseling, 18, 53-66. 

Bohner, G. (1998). Vergewaltigungsmythen [Rape Myths]. Landau, Germany: 
Verlag Empirische Padagogik. 

Bohner, G., Lampridis, E. (2004). Expecting to meet a rape victim affects 
women’s self-esteem: The moderating role of rape myth acceptance. Group 
Process Intergroup Relations, 7, 77-88. 



EFTHYMIOS LAMPRIDIS  202 

Bohner, G., Eyssel, F., Pina, A., Siebler, F., & Viki, G.T. (2009). Rape myth 
acceptance: Cognitive, affective and behavioral effects of beliefs that blame 
the victim and exonerate the perpetrator. In M. Horvath & J. Brown 
(Eds.), Rape: Challenging contemporary thinking (pp. 17-45). Devon, UK: 
Willan Publishing. 

Bohner, G., Pina, A., Viki, G. T., & Siebler, F. (2010). Using social norms to 
reduce men's rape proclivity: Perceived rape myth acceptance of out-
groups may be more influential than that of in-groups. Psychology, Crime 
and Law, 16, 671-693. 

Bohner, G., Siebler, F., Raaijmakers, Y. (1999). Salience of rape affects self-
esteem: Individual versus collective self-aspects. Group Process Intergroup 
Relations, 2, 191-199. 

Bohner, G., Siebler, F., & Schmelcher, J. (2006). Social norms and the likeli-
hood of raping: Perceived rape myth acceptance of others affects men's 
rape proclivity. Personality and Social Psychology Bulletin, 32, 286-297. 

Boulton, M. J. (1997). Teachers' views on bullying definitions, attitudes and 
ability to cope. British Journal of Educational Psychology, 67, 223 - 233. 

Boulton, M.J., Hardcastle, K., Down, J., Fowles, J., & Simmonds, J.A. (2014). 
A comparison of preservice teachers’ responses to cyber versus traditional 
bullying scenarios: Similarities and differences and implications for prac-
tice. Journal of Teacher Education, 65 (2), 145-155. 

Brochado, S., Soares, S., & Fraga, S. (2016). A scoping review on studies on 
cyberbullying prevalence among adolescents. Trauma, Violence and Abuse, 
doi: 10.1177/1524838016641668. 

Browne, M.W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. 
In: K. A. Bollen & J. S. Long (Eds.), Testing Structural Equation Models 
(pp. 136-162). Beverly Hills, CA: Sage. 

Burt, M.R. (1980). Cultural myths and supports of rape. Journal of Personality 
and Social Psychology, 38, 217-230. 

Calvete, E., Orue, I., Estévez, A., Villardón, L., & Padilla, P. (2010). Cyberbul-
lying in adolescents: Modalities and aggressors’ profile. Computers in Hu-
man Behavior, 26, 1128-1135. 

Cassidy, W., Faucher, C., & Jackson, M. (2013). Cyberbullying among youth: A 
comprehensive review of current international research and its implications 
and application to policy and practice. School Psychology International: 
Special Issue on Cyberbullying, 34 (6), 575-612. 

Chalmers, C., Campbell, M.A., Spears, B.A., Butler, D., Cross, D., Slee, P. & 
Kift, S. (2016). School policies on bullying and cyberbullying: perspectives 
across three Australian states. Educational Research, 58 (1), 91-109. 



STEREOTYPICAL BELIEFS ABOUT CYBERBULLYING OF INSERVICE GREEK EDUCATORS  203 

DOI: 10.1080/00131881.2015.1129114. 
Coloroso, B. (2002). The bully, the bullied, and the bystander. New York: Harper 

Collins. 
Cornelis, I., Van Hiel, A., Roets, A., & Kossowska, M. (2009). Age differences 

in conservatism: Evidence on the mediating effects of personality and cog-
nitive style. Journal of Personality, 77, 51-88. 

Compton, L., Campbell, M.A., & Mergler, A. (2014). Teacher, parent and stu-
dent perceptions of the motives of cyber bullies. Social Psychology Educa-
tion, 17, 383-400. 

Costin, F. (1985). Beliefs about rape and women’s social roles. Archives of Sex-
ual Behaviour, 14, 319-325. 

Craig, K., Bell, D., & Leshied, A. (2011). Preservice teachers’ knowledge and 
attitudes regarding school-based bullying. Canadian Journal of Education, 
34, 21-33. 

Craig, W.M., Henderson, K., & Murphy, J.G. (2000). Prospective teachers’ atti-
tudes toward bullying and victimization. School Psychology International, 
21, 5-21. 

Cross, D., Shaw, T., Hadwen, K., Cardoso, P., Slee, P., Roberts, C., Thomas, 
L., Barnes, A. (2016). Longitudinal impact of the Cyber Friendly Schools 
program on adolescents' cyberbullying behavior, Aggressive Behavior, 42 
(2), 166-180. 

Cuadrado-Gordillo, Ι., & Fernandez-Antelo, Ι. (2016). Adolescents’ perception of 
the characterizing dimensions of cyberbullying: Differentiation between 
bullies’ and victims’ perceptions. Computers in Human Behavior, 55, 653-
663. 

Dake, J.A., Price, J.H., Telljohann, S.K., & Funk, J.B. (2003). Teacher percep-
tions and practices regarding school bullying prevention. Journal of School 
Health, 73, 347-349. 

Darley, J.M., & Latané, B. (1968). Bystander intervention in emergencies: Dif-
fusion of responsibility. Journal of Personality and Social Psychology, 8, 
377-383. 

Davies, M., Gilston, J., & Rogers, P. (2012). Examining the relationship be-
tween male rape myth acceptance, female rape myth acceptance, victim 
blame homophobia, gender roles and ambivalent sexism. Journal of Inter-
personal Violence, 27, 2807-2823. 

Dehue, F., Bolman, C., & Völlink, T. (2008). Cyber bullying: Youngsters’ ex-
periences and parental perception. CyberPsychology & Behavior, 11, 217-
223. 

Dempsey, A.G., Sulkowski, M.L., Nichols, R., & Storch, E.A. (2009). Differ-



EFTHYMIOS LAMPRIDIS  204 

ences between peer victimization in cyber and physical settings and associ-
ated psychosocial adjustment in early adolescence. Psychology in the 
Schools, 46 (10), 962-972. 

Dilmac, B. (2009). Psychological needs as a predictor of cyber bullying: A pre-
liminary report on college students. Educational Sciences: Theory and 
Practice, 9, 1307-1325. 

Eden, S., Heiman, T., & Olnik-Shemesh, D. (2012a). Teachers' perceptions, be-
liefs, and concerns about cyberbullying. British Journal of Educational 
Technology, 44 (6), 1036-1052. 

Eden, S., Heiman, T. & Olenik-Shemesh, D. (2012b). Confronting cyber bully 
ing: Teachers' awareness, perceptions, and coping. British Journal of Edu-
cational Technology, 43 (6), 1-17. 

Edwards, K.M., Turchik, J.T., Dardis, C., Reynolds, N., & Gidycz, C.A. (2011). 
Rape myths: History, individual and institutional-level presence, and impli-
cations for change. Sex Roles, 65, 761-773. 

Eyssel, F., & Bohner, G. (2011). Schema effects of rape myth acceptance on 
judgments of guilt and blame in rape cases: The role of perceived entitle-
ment to judge. Journal of Interpersonal Violence, 26, 1579-1605. 

Gerger, H., Kley, H., Bohner, G., & Siebler, F. (2007). The acceptance of mod-
ern myths about sexual aggression scale: Development and validation in 
German and English. Aggressive Behavior, 33, 422-440. 

Green, V.A., Johnston, M., Mattioni, L., Prior, T., Harcourt, S., & Lynch, T. 
(2016). Who is responsible for addressing cyberbullying? Perspectives 
from teachers and senior managers. International Journal of School and 
Educational Psychology.  

 http://dx.doi.org/10.1080/21683603.2016.1194240. 
Hammond, E.M., Berry, M.A., & Rodriguez, D.N. (2011). The influence of rape 

myth acceptance, sexual attitudes and beliefs in a just world on attributions 
of responsibility in a date rape scenario. Legal and Criminological Psychol-
ogy, 16, 242-252. 

Hay, C., & Meldrum, R. (2010). Bullying, victimization and adolescent self-
harm: testing hypotheses from general strain theory. Journal of Youth and 
Adolescence, 39, 446-459. 

Heath, N.M., Lynch, S.M., Fritch, A.M., & Wong, M.M. (2013). Rape myth ac-
ceptance impacts the reporting of rape to the police: A study of incarcer-
ated women. Violence Against Women, 19, 1065-1078. 

Hemphill, S.A,, Kotevksi, A,, Tollit, M,, Smith, R,, Herrenkohl, T.I,, Toum-
bourou, J.W,, Catalano, R.F. (2012). Longitudinal predictors of cyber and 
traditional bullying perpetration in Australian secondary school stu-



STEREOTYPICAL BELIEFS ABOUT CYBERBULLYING OF INSERVICE GREEK EDUCATORS  205 

dents. Journal of Adolescent Health, 51 (1), 59-65. 
Hinduja, S., & Patchin, J.W. (2008). Cyberbullying: An exploratory analysis of 

factors related to offending and victimization. Deviant Behavior, 29, 129-
156. 

Hockett J.M., Smith S.J., Klausing C.D., Saucier D.A. (2016). Rape Myth Con-
sistency and Gender Differences in Perceiving Rape Victims: A Meta-
Analysis. Violence Against Women, 22, 139-167. 

Holfeld, B. (2014). Perceptions and attributions of bystanders to cyberbullying. 
Computers in Human Behavior, 38, 1-7. 

Holfeld, B., & Grabe, M. (2012). Middle school students’ perceptions of and re-
sponses to cyber bullying. Journal of Educational Computing Research, 
46, 395-418. 

Kariuki, M., & Ryan, T.G. (2010). Preservice teachers’ awareness of cyberbully-
ing issues. Review of Higher Education and Self-learning (RHESL). 3 (1), 
1-19. 

Katzer, C., Fetchenhauer, D., & Belschak, F. (2009). Cyberbullying: Who are 
the victims? A comparison of victimization in Internet chatrooms and vic-
timization in school. Journal of Media Psychology, 21, 25-36. 

Kowalski, R.M., & Limber, S.P. (2007). Electronic bullying among middle school 
students. Journal of Adolescent Health, 41, 22-30. 

Kowalski, R.M., & Limber, S.P. (2013). Psychological, physical, and academic 
correlates of cyberbullying and traditional bullying. Journal of Adolescent 
Health, 53, 13-20. 

Kowalski, R.M., Limber, S.P., & Agatston, P.W. (2012). Cyber bullying: Bully-
ing in the digital age (2nd Ed.) New York: Wiley/Blackwell. 

Kowalski, R.M., Giumetti, G.W., Schroeder, A.N., & Lattaner, M. (2014). Bul-
lying in the digital age: A critical review and meta-analysis of cyberbully-
ing research among youth. Psychological Bulletin, 140 (4), 1073-1137. 
doi:10.1037/a0035618. 

Kupczynski, L., Mandy, M-A., & Green, M.E. (2013). The prevalence of cyber-
bullying among ethnic groups of high school students. International Jour-
nal of Educational R4search, 1, 48-53. 

Lampridis, E. (2015). Stereotypical beliefs about cyber bullying:  An exploratory 
study in terms of myths. Universal Journal of Educational Research, 3 (2), 
135-147. 

Lampridis, E. (2015b). Stereotypical beliefs of adolescents about cyberbullying. 
Paper presents in the 3d National Conference of the Psychological Society 
of northern Greece, University of Ioannina, Greece. 

Lampridis, E. (2016). Being a parent in the digital age: An exploratory study of 



EFTHYMIOS LAMPRIDIS  206 

cyberbullying myths of parents of high school students. Paper presented in 
the 2nd Colloquium of Social Psychology – Democritus University of 
Thrace, Greece. 

Lampridis, E., & Papastylianou, D. (2014). Prosocial behavioural tendencies and 
orientation towards individualism–collectivism of Greek young adults, In-
ternational Journal of Adolescence and Youth, doi: 
10.1080/02673843.2014.890114. 

Lereya, S., Samara, M., & Wolke, D. (2013) Parenting behavior and the risk of 
becoming a victim and a bully/victim : a meta-analysis study. Child Abuse 
& Neglect, 37, 1091-1108. 

Levy, S.R., Stroessner, S.J., & Dweck, C.S. (1998). Stereotype formation and 
endorsement: The role of implicit theories. Journal of Personality and So-
cial Psychology, 74, 1421-1436. 

Li, Q. (2007). New bottle but old wine: A research of cyber bullying in schools. 
Computers in Human Behavior, 24 (4), 1771-1791. 

Li, Q. (2010). Cyberbullying in high schools: A study of students’ behaviors and 
beliefs about this new phenomenon. Journal of Aggression, Maltreatment 
and Trauma, 19, 372 – 392. 

Lonsway, K.A., & Fitzgerald, L.F. (1994). Rape myths: In review. Psychology 
of Women Quarterly, 18, 133-164. 

Megías, J.L., Romero-Sánchez, M., Durán, M., Moya, M., & Bohner, G. (2011). 
Spanish validation of the Acceptance of Modern Myths about Sexual Ag-
gression Scale (AMMSA). Spanish Journal of Psychology, 14, 912-925. 

Menesini E., Nocentini A., Palladino B.E., Frisén A., Berne S., Ortega-Ruiz. .R, 
et al. (2012). Cyberbullying definition among adolescents: a comparison 
across six European countries. Cyberpsychology, Behavior and Social Net-
working. 15 (9), 455-463. 

Mishna, F., Cook, C., Gadalla, T., Daciuk, J., & Solomon, S. (2010). Cyber bul-
lying behaviors among middle and high school students. American Journal 
of Orthopsychiatry, 80, 362-374. 

Mishna, F., Khoury-Kassabri, M., Gadalla, T., Daciuk, J. (2012). Risk factors 
for involvement in cyber bullying: Victims, bullies and bully – victims. 
Children and Youth Services Review, 34, 63-70. 

Mishna, F., Scarcello, I., Pepler, D., & Wiener, J. (2005). Teachers’ under-
standing of bullying. Canadian Journal of Education, 28 (4), 718-738. 

Monks, C. P., Robinson, S. & Worlidge, P. (2012). The emergence of cyberbul-
lying: A survey of primary school pupils’ perceptions and experiences. 
School Psychology International, 33, 477-491. 

Navarro, R., Yubero, S., & Larranaga, E. (2016). Cyberbullying across the 



STEREOTYPICAL BELIEFS ABOUT CYBERBULLYING OF INSERVICE GREEK EDUCATORS  207 

globe: Gender, family and mental health. Switzerland: Springer. 
Notar, C.E., Padgett, S., Roden, J. (2013). Cyber bullying: A review of the lit-

erature. Universal Journal of Educational Research, 1, 1-9. 
Olenik-Shemesh, D., Heiman, T. & Eden, S. (2012). Cyberbullying victimization 

in adolescence: The relationships with loneliness and depressive mood. 
Emotional Behavioral Difficulties Journal, 17 (3-4), 361-374. 

Olweus, D. (2010). Understanding and researching bullying: Some critical is-
sues. In S. R. Jimerson, S. M. Swearer, & D. L. Espelage (Eds.), The 
handbook of school bullying: An international perspective (pp. 9 – 33). 
New York: Routledge. 

Ovejero, A., Yubero, S., Larrañaga, E., & m. de la V. Moral. (2016). Cyberbul-
lying: Definitions and facts from a psychosocial perspective. In R. Navaro, 
S. Yubero & E. Larranaga (Eds.), Cyberbullying across the globe. (pp. 1-
31). Switzerland: Springer. 

Papastylianou, D., & Lampridis, E. (2016). Social values priorities and orienta-
tion towards individualism and collectivism of Greek university students. 
Journal of Beliefs and Values: Studies in Religion and Education, 37 (1), 
40-54. 

Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2010). Cyberbullying and self-esteem. Journal of 
School Health, 80, 614-621. 

Payne, D.L., Lonsway, K.A., & Fitzgerald, L.F. (1999). Rape myth acceptance: 
Exploration of its structure and its measurement using the Illinois Rape 
Myth Acceptance Scale. Journal of Research on Personality, 33, 27-68. 

Pyczalski, J. (2013). Beyond peer cyberbullying – involvement of Polish adoles-
cents in different kinds of electronic aggression. Studia Edukatijne, 28, 
147-167. 

Roberts, B.W., Walton, K.E., & Viechtbauer, W. (2006a). Patterns of mean-
level change in personality traits across the life course: A meta-analysis of 
longitudinal studies. Psychological Bulletin, 132, 1-25. 

Ryan, T.G., Kariuki, M., & Yilmaz, H. (2011). A comparative analysis of cyber-
bullying perceptions of preservice educators: Canada and Turkey, The 
Turkish Online Journal of Educational Technology, 10 (3), 1-12. 

San, S.V., & Camadan, F. (2016). The new face of violence tendency: Cyber 
bullying perpetrators and their victims. Computers in Human Behavior, 
59, 317-326. 

Selkie, E., Fales, J., Moreno, M. (2016). A systematic review of cyberbullying 
prevalence among U.S. adolescents. Journal of Adolescent Health, 58, 
125-133. 

Selkie, E.M., Kofa, R., Moreno, M. (2016). Cyberbullying behaviors among fe-



EFTHYMIOS LAMPRIDIS  208 

male college students: Witnessing, perpetration and victimization. College 
Student Journal, 50, 278-287. 

Shariff, S. (2008). Cyberbullying: Issues and solutions for the school, the class-
room, and the home. Abington, Oxfordshire, UK: Routledge (Taylor & 
Frances Group). 

Shariff, S. (2009). Confronting Cyberbullying: What schools need to know to con-
trol misconduct and avoid legal consequences. New York: Cambridge Uni-
versity Press. 

Smith, P.K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., & Tippett, N. 
(2008). Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils. 
Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49, 376-385. 

Slonje, R., & Smith, P.K. (2008). Cyberbullying: Another main type of bullying? 
Scandinavian Journal of Psychology, 49, 147-154. 

Süssenbach, P., Eyssel, F., Rees, J. & Bohner, G. (2015). Looking for blame: 
Rape myth acceptance and attention to victim and perpetrator. Journal of 
Interpersonal Violence, 1-22. DOI: 10.1177/0886260515591975 

Thomas, H.J., Connor, J.P., & Scott, J.G. (2015). Integrating traditional bully-
ing and cyberbullying: Challenges of definition and measurement in adoles-
cents – A review. Educational Psychology Review, 27, (1), 135-152. 

Thorvaldsen, S., Stenseth, A-M. H. Egeberg, G. Pettersen, G., & Ronning, J.A. 
(2016). Cyber harassment and quality of life. In E. Elstad (Ed.), Digital 
expectations and experiences in education. (pp. 163-182). Rotterdam: 
Sense Publishers. 

Tokunaga, R.S. (2010). Following you home from school: A critical review and 
synthesis on research on cyber bullying victimization. Computers in Hu-
man Behavior, 26, 277-287. 

Turchik, J.T., & Edwards, K.M. (2012). Myths about male rape: A literature 
review. Psychology of Men and Masculinity, 13, 211-226. 

Vandebosch, H., & Van Cleemput, K. (2008). Defining cyberbullying: A qualita-
tive research into the perceptions of youngsters. CyberPsychology & Behav-
ior, 11, 499-503. 

Vandebosch, H., & Van Cleemput, K. (2009). Cyberbullying among youngsters: 
profiles of bullies and victims. New Media & Society, 11, 1349-1371. 

Waasdorp, T.E., Pas, E.T., O’Brennan, L.M., & Bradshaw, C.P. (2011). A mul-
tilevel perspective on the climate of bullying: Discrepancies among stu-
dents, school staff, and parents. Journal of School Violence, 10, 115-132. 

Walekr, C. (2015). An analysis of cyberb bullying among sexual minority 
univerisyt students. Journal of Higher Education Theory and Practice, 15 
(7), 44-50. 



STEREOTYPICAL BELIEFS ABOUT CYBERBULLYING OF INSERVICE GREEK EDUCATORS  209 

Wang, J., Iannotti, R.J., & Nansel, T.R. (2009). School bullying among adoles-
cents in the United States: Physical, verbal, relational, and cyber. Journal 
of Adolescent Health, 45, 368-375. 

Willard, N.E. (2007). Cyberbullying and cyberthreats: Responding to the chal-
lenge of online social aggression, threats, and distress. Champaign, IL: Re-
search Press. 

Wright, M.F. (2016). A social – ecological approach to understanding cyberbul-
lying. In M.F. Wright (Ed.), A socio - ecological approach to cyberbullying, 
(pp. 1-12). Hauppauge, N.Y: Nova Publishers. 

Wright, M.F., & Li, Y. (2012). Kicking the digital dog: A longitudinal investiga-
tion of young adult’s victimization and cyber-displaced aggression. Cyberp-
sychology, Behavior and Social Networking, 15,448-454. 

Yilmaz, H. (2010). An examination of preservice teachers’ perceptions of cyber-
bullying. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Educa-
tion, 6 (4), 263-270. 

Zych, I., Ortega-Ruiz, R., & Del Rey, R. (2015). Scientific research on bullying 
and cyberbullying: Where have we been and where are we going. Aggres-
sion and Violent Behavior, 24, 188-198. 

Abstract 

The present study investigates stereotypical beliefs about cyberbullying of in-
service Greek educators under the concept of myths. The study is exploratory in 
nature and its main goals are: To assess the acceptance of cyberbullying myths 
among inservice educators overall and with respect to the victim, the perpetrator, 
the bystander and the honesty of the victim when reporting a cyber assault. Also, 
to highlight the different standpoints from which educators view cyberbullying, 
as a consequence of low vs. high acceptance of such myths. Finally, to examine 
the extent to which a number of variables pointed out by the relative literature, 
related to both demographics and ICT use and familiarity with, might affect the 
level of cyberbullying myths acceptance. Participants were Greek educators (N 
= 684) serving in both levels of secondary education. They completed the Cyber 
Bullying Myths Scale (CB M Scale, Lampridis, 2015), they ranked cyber bully-
ing forms in terms of severity and they filled in a sheet containing demographics 
and information regarding their relation to ICT. Results indicated that partici-
pants accept cyberbullying myths moderately to high. They hold strong stereo-
typical beliefs about bystanders’ passive attitude towards cyberbullying and they 
accept low myths questioning victim’s honesty. Furthermore, significant differ-
ences were yielded with respect to the assessment of the severity of cyberbully-
ing forms between those who accept high and low these myths. Multiple regres-
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sion analysis revealed that gender and age play an important role in the increase 
of cyberbullying myths acceptance. More on this, self estimated familiarity with 
and knowledge of ICT along with daily time spent online and parenthood were 
found to be important predictors of cyber bullying myths acceptance. Findings 
discussed in relation to previous ones and suggestions for future research accord-
ing to the present data are remarked.  



A GENERAL OVERVIEW OF THE CONDITION 
OF ISLAM AND THE MUSLIMS IN THE BALKANS 

DURING THE 20TH AND THE EARLY 21ST CENTURIES 

AIKATERINI (KATERINA) MARKOU 

Understanding the position of modern Islam in the Balkans demands under-
standing its evolution over the years1 since the de-ottomanization of the region 
and the way it has evolved in the political, economic and social context of the 
Balkan nation-states. It also means understanding the position of the Muslim 
population in the Balkans and how they have transformed -in most of the cases- 
into minority groups, the consequences of different ideologies (e.g. fascism, com-
munism, Islamism, Kemalism) and the way both Muslim and non Muslim Balkan 
people perceived Islam in various periods. This paper is trying to reflect the basic 
characteristics of Muslim presence in the Balkans from their transition to a new 
type of political rule (the nation-states), to the early 21st century. The purpose 
of the paper is to highlight all those details that usually escape not only from the 
big national narratives, but from the journalistic discourse as well, both of which 
have a tendency to either negatively overestimate or hide the Islamic factor, 
which undoubtedly constitutes a crucial element of the Balkan societies.    

1. Muslims from the early 20th century to late ’80s

In the new state entities derived from the fall of the Ottoman Empire there is 
a huge range of Muslim groups of different origin (it is either Anatolian popula-
tion who had settled in the Balkans, or local Balkan people who adopted Islam2) 

1. A pioneer reference work to understanding Islam in the Balkans from de-ottoma-
nization to mid 1980s is the work of A. POPOVIC, L’ Islam balkanique, Les musulmans du 
sud-est européen dans la période post-ottoman, Otto Harrassowitz, Berlin-Wiesbanden 1986. 
Of the same importance, also Popovich’s works : Cultures musulmanes balkaniques, Isis, Is-
tanbul 1994; Les dervishes balkaniques hier et aujourd’hui, Isis, Istanbul 1994; Les musul-
manes des Balkans à l’époque post-ottomane. Histoire et politique, Isis, Istanbul 1994. 

2. See, G. GRIVAUD – A. POPOVIC (eds), Les conversions à l’Islam en Asie mineure et
dans les Balkans aux époques seldjoukide et ottomane, École française d’Athènes, Athènes, 
2011. Also, P. GELEZ, Petit guide pour servir à l’étude de l’islamisation en Bosnie et en Her-
zégovine, Isis, Istanbul 2005. 
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and ethnolinguistic variety (Turkish-speaking, Slav-speaking, Albanian-spea-
king, Rom-speaking, as well as speakers of many dialects) geographically allo-
cated in various regions in the Balkans3. The terms of their existence and well-
being in the context of different nation-states varied from country to country, 
while the most dominant trend was marginalization or exclusion by the Christian 
majority. Muslim numeral predominance –and therefore numeral predominance 
of Islam– in a certain region did not necessarily mean political predominance as 
well. Moreover, where Islam evolved unaffected by state mechanisms and thus 
enhanced its presence, it did not mean that this situation was not going to change 
in the following years. Albania is a clear case in point; while Islam had played an 
important role before communism, it stopped being a key factor of economic and 
political power during communism, especially after 1967, when Albania self-
declared as an “atheist state”. 

After the fall of the Ottoman Empire religious institutions, on the basis of 
which Muslims had been organized, did not have the same development in all 
Balkan countries. Apart from the case of Reis-ul Ulema (the holder of the High 
Islamic Office) in Bosnia-Herzegovina and the Grand Mufti in Bulgaria who had 

3. After the formation of nation-states in the Balkans (Turkey was the last in 1923),
population exchange and immigrations, which have formed a new demographic situation in the 
Balkans, Muslims are allocated as follows: in Greek Thrace the non-exchangeable Muslims 
have remained who are recognized by the Lausanne Treaty as members of the Muslim minor-
ity. There are also the Muslims of Dodecanese who are not included in the Lausanne Treaty 
and the Tsami Muslim population in Epirus, who were excluded from the Lausanne Treaty and 
remained in Greece until 1944. In Albania the majority of the Muslim population is Sunni, who 
mainly live in the north of the country, as well as Bektashi who occupy the central and south-
ern part of the country. In former Yugoslavia there is a great range of ethno linguistic Muslim 
groups who are allocated in different parts of the country in various percentages. In Bosnia-
Herzegovina Muslims are clearly the majority. In Bulgaria there are the Turkish Muslims, the 
Pomak Muslims who are considered as Bulgarian, the Rom Muslims ant the Tatar ones. In Ro-
mania there is a very small Muslim presence (Turks and Tatars) which does not exceed 0,2% 
of the total population. However, apart from the above general and distinct categories of Mus-
lims we must note some other Muslim groups under various names who differentiate from the 
dominant ones due to different dialects and cultural characteristics or due to the fact that they 
belong to different Sufi orders. Exact estimation of the Muslim population in the Balkans is 
still a problem, because of the lack of official data and mostly because of the fact that during 
the first half of the 20th century and after 1990 Muslims were constantly moving either wi-
thin the Balkans or outside the Balkans. According to Xavier Bougarel’s and Nathalie Clayer’s 
estimations in the early 1990s Muslims in the Balkans were approximately 8,330,000 people. 
See, X. BOUGAREL – N. CLAYER (eds), Le nouvel  islam balkanique. Les musulmans, ac-
teurs du post-communisme (1990-2000). Maisonneuve et Larose, Paris 2001, 16. 
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acquired certain autonomy from 1909 to the early 1930s, or even the case of 
Sunni elite in Albania who had had important political power before World War 
II, the rest of the Muslim population was organized under religious institutions 
such as medresse, vakfs, charia law, which were related to government power 
and therefore controlled by it. In 1923 Mustafa Kemal’s reforms in Turkey had 
great impact in the neighbouring countries and the Muslim population there and 
as a result tension was created between the traditional Ulema and the reformist 
ones. An example of this tension is the anti-kemalist refugees in Bulgaria and 
Greece (among whom was the last Ottoman Cheich-ul-Islam, Mustafa Sabri, who 
lived in Greek Thrace until 1930). Another development which highlighted the 
future course of Islam in Bosnia-Herzegovina, traces of which can be tracked 
down even today, is the appearance –during the 1930s– of pan-Islamic ideolo-
gies4 and the formation of the Mladi Muslimani (New Muslims) movement influ-
enced by the Muslim Brotherhood of Egypt. However, World War II and the 
new correlations formed put an end not only to Mladi Muslimani aspirations for 
an autonomous Bosnia-Herzegovina, (aspirations which had led to the formation 
and activity of the Organization of Muslim Yugoslavs) but to the Albanian na-
tionalistic attitude aiming at the formation of Great Albania as well. As far as 
the national identity of Balkan Muslims, who faced the innovative perceptions of 
nation-states from the late 19th to early 20th centuries and were interested in 
promoting their national identity is concerned, we can refer to three cases of the 
Muslim intellectual elite a) in Bosnia-Herzegovina which was organized in asso-
ciations and promoted Croatian, Serbian or Yugoslav national identity b) in Bul-
garia, which promoted Turkish or Bulgarian national identity and, c) in Romania 
which promoted the Turkish or Tatar identity. However, the majority of Muslims 
in the Balkans had remained rather indifferent about their national identity, a 
trend which was going to change during the post war period. 

Although the predominant political attitude towards Muslims in every Balkan 
country where the communist model prevailed right after World War II (former 
Yugoslavia, Bulgaria, Albania, and Romania) provided them with cultural rights, 
it mainly aimed at secularizing them. But even in this case, certain differentia-
tions which applied to each country should be taken into consideration. For ex-
ample: 1) the general ban of religious rights and practices in Albania since 1967, 
2) Yugoslavia’s de-Stalinization during the 1960s and the adoption of Tito’s 
narod/narodnost federal system (according to which narod means nation and na-
rodnost means national minority), which resulted in the creation of two autono-
                                                  

4. Α. POPOVIC, «Le radicalisme islamique en Yougoslavie», in: O. Carré – P. Dumont 
(eds), Radicalismes islamiques, L’Harmattan, Paris 1986, 151-161. Also, N. CLAYER – E. 
GERMAIN (eds), Islam in Inter-War Europe, Hurst, London 2008. 
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mous provinces (Kosovo and Voivodina) and also led to the recognition of an Al-
banian national minority as well as the recognition of a Muslim nation in Bosnia-
Herzegovina (the Muslims with a capital M)5, 3) the recognition of a Turkish na-
tional minority in Bulgaria, while at the same time assimilation policies towards 
Turks, Pomaks, Tatars and Rom resulted in demographical (Muslims fled to 
Turkey) economic and social changes (collectivism and decline of the traditional 
Muslim elite), as well as the dissolution of the religious Islamic institutions dur-
ing the “National Revival” period from 1984 to 19896. The only non communist 
country was Greece, which set its attitude towards the Muslim minority of 
Thrace not only according to the ideological and political context imposed by the 
modern spirit of the Greek nation-state (which implied the predominance of an 
homogenous Christian majority and the recognition of a religious minority in 
Thrace as stated in the Lausanne Treaty) but also according to the development 
of Greek-Turkish relationships, except for the period when Thrace had been un-

5. In mid 1960s Muslims’ nationalization in Bosnia-Herzegovina was favoured by the
formation of the six federal democracies and the two autonomous regions (Kosovo and Voivo-
dina) in former Yugoslavia. As a result, Muslims’ opposition towards Serbs and Croatians was 
strengthened. The recognition of the autonomous region of Kosovo, in which Albanians out-
numbered, was reinforced in 1974 by the passage of the Constitution. Moreover, the introduc-
tion of the Albanian language in the University of Pristina resulted in more territorial claims 
by the Albanian majority and thus in conflict with the Serbs. See, A. POPOVIC, Les musul-
mans yougoslaves (1945-1989). Médiateurs et métaphores, L’Age d’Homme, Lausanne 1990. 
Also, G. BRUNNER – A. KAPPELER – G. SIMON (eds), Muslim Communities Re-emerge: 
Historical Perspectives on Nationality. Politics and Opposition in the Former Soviet Union 
and Yugoslavia, Duke University Press, Durham (North Carolina) 1994; Μ. DOGO, «The 
Balkan Nation-States and the Muslim Questions», in: S. Blanchini – Μ. Dogo (eds), The Bal-
kans. National Identities in a Historical Perspective, Longo Editore, Ravenna 1998, 61-74; 
M. VICKERS, Between Serb and Albanian: A History of Kosovo, Hurst, London 1998. 

6. See, Α. EMINOV, Turkish and Other Muslim Minorities in Bulgaria, Hurst, London
1997; Α. EMINOV, «Islam and Muslims in Bulgaria: A Brief History»; Islamic Studies, vol. 
XXXVI, 2-3. 1997, 209-241; K. KARPAT, The Turks of Bulgaria: The History, Culture and 
Political Fate of a Minority, Isis, Istanbul 1990; Y. KONSTANTINOV, «An Account of Po-
mak Conversions in Bulgaria (1912-1990)», in: G. Seewann (ed), Minderheitfragen in Su-
dosteuropa, Oldenbourg, Munich, 1992, 343-357; A. KRASTEVA (ed), Communities and 
Identities in Bulgaria, Longo Editore, Ravenna, 1998; M. NEUBURGER, «Pomak Border-
lands: Muslims on the Edge of Nations», Nationalities Papers, XXVIII, 1, 2000, 181-198; M. 
TODOROVA, «Identity (Trans) Formation Among Pomaks in Bulgaria», in: L. Körti – J. 
Langman (eds), Beyond Borders. Remaking Cultural Identities in the New East and Central 
Europe, Westview, Boulder, 1997, 63-82. 
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der Bulgarian rule (1941-1944)7. 
As far as the form of Islam in the Balkans and the Muslim religious practices 

are concerned, up to late 1980s the majority of Muslims were Sunnis of the 
Hanafi madhhab8, while others followed the Sufi heterodox Islam mainly repre-
sented by the Bektashis tariqua9 (mainly in central and southern Albania, west-
ern FYROM and Kosovo) as well as the Alevis / Kizilbash10 (in Greek Thrace 
and in the Bulgarian region of Deli Orman). Religious orders (tariqua)11 were a 
common trend in the Balkans; some of them have weakened over the years, oth-
ers disappeared or reemerged especially when the waves of refugees came to the 
Balkans after 1990. Unfortunately, due to the lack of data and research concern-
ing the various Sufi orders during the 20th century, there is no way of estimat-
ing either the range or the position these orders had in comparison to other relig-
ions or their position and influence within Muslim communities. A clearer image 
can be formed only about Bektashism in Albania12. This form of Sufi Islam is 
directly connected to Albanian national identity and the weakening of Sunni Is-
lam at least during the first years after the fall of Ottoman rule. Later, both Bek-
tashi and Sunni Islam nearly disappeared from public sphere and remained illegal 
in closed family circles. The attempt of nearly all communist countries -up to 

7. See, K. FEATHERSTONE – D. PAPADIMITRIOU – A. MAMARELIS – G. NIAR-
CHOS, The Last Ottomans. The Muslim Minority of Greece. 1940-1949, Palgrave MacMillan, 
London 2011. 

8. A madhhab is a distinct school of thought for Islamic jurisprudence. There are four
main schools in Sunni Islam: Maliki, Hanbali, Hanafi and Shafii. The Hanafi Madhhab is pre-
dominant among Sunni Muslims in the Balkans. 

9. Bektashis are a Sufi order founded by Hadji Bektash, who lived in central Anatolia dur-
ing the 13th century. Bektashism spread in the Balkans during the 16th century and it was 
used by the Ottoman authority to integrate the heterodox elements of Sunni Islam. Although 
Bektashism was banned by Sultan Mahmud II, it managed to survive and play an important 
role to the formation of Albanian national identity. It is a syncretism which includes elements 
from Shiite Islam, Sunni Islam as well as other Islam dogmas and trends. 

10. Alevism is a popular religion mainly connected to the social organization of some rural
regions in Anatolia and the Balkans. It is also a syncretism and presents a lot of similarities to 
Bektashism. Its main principal is faith in Ali (Prophet Muhammed’s son-in-law) -hence the 
name Alevi (followers of Ali)- and in the twelve imams. 

11. Such as: Khalvetis, Kadiris, Melamis, Mevlevis, Naqchbandis, Rifa’is, Sad’is, etc. See,
A. POPOVIC – G. VEINSTEIN (eds), Les voies d’Allah. Les ordres mystiques dans le monde 
musulman des origines à aujourd’hui, Fayard, Paris 1996.  

12. See, N. CLAYER, L’Albanie, pays des dervishes. Les ordres mystiques musulmans en
Albanie à l’époque post-ottomane (1912-1967), Otto Harrassowitz, Berlin – Wiesbanden 
1990. 
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1989- to ban religious practices, and secularize and modernize their Muslim 
population had led to the closing of mosques, tekkes or medresses and the weak-
ening of religious rituals. As far as Greek Muslims are concerned, due to the 
Lausanne Treaty and population exchange in 1923, they were limited in Thrace 
and kept their orthodox Sunni dogma. A small number of Alevis remained in 
Roussa area in Evros region. The various religious places (mosques, tekkes, ima-
ret e.t.c.) in the rest of Greece stopped operating and gradually a large number of 
Muslim religious buildings disappeared or were ruined by time vaguely reminding 
thus Muslim presence in the past. Some restoration efforts were made in urban 
environments mostly and protection measures were taken only in the late 20th 
century. 

To sum up, regarding the situation of Muslims and Islam in general just be-
fore the fall of communism in the Balkans (except Greece), it can be said that 
Muslim religious beliefs had been formed in accordance to their secular states. 
Balkan national states promoted the idea of a national identity more rather than 
a religious one. Muslim religious elite cut out of the main Islamic centres outside 
the Balkans was formed only within the Balkan states in cooperation with the 
socialist political elite of each country. When Balkan countries came out of com-
munism Muslims had already been “divided” into three main categories: a) the 
followers of a secular Islam, b) the more religious Muslims who were members of 
the religious leadership and practiced Islam privately, often illegally, and c) those 
who claimed that they were atheists. As far as the more religious Muslims are 
concerned, the form of Islam they were referring to is associated with a more 
popular Islam, because teaching formalistic Islam was absent. Moreover, it 
should be taken into account that Muslims from the Eastern Balkans (Bulgaria, 
Greece, Romania) remained mostly agricultural populations and followed tradi-
tional-popular religious practices, while those in the Western Balkans (Albania, 
Kosovo, Bosnia-Herzegovina, FYROM) lived in urban environments, which 
means that they acquired a more secular perception of Islam. However, even in 
the Western Balkans, there were some groups of agricultural populations who 
were culturally connected with the more traditional forms of Islam. As Nathalie 
Clayer and Xavier Bougarel explain in the preface of their book,13 Islam in the 
Balkans has always been related to family and social situations or to a certain 
origin. What is more, regardless of the range of spirituality and religious prac-
tices, Islam has always been a dominant identity element. 

                                                  
13. See, X. BOUGAREL – N. CLAYER (eds), Le nouvel islam, op.cit. 29-34. 
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2. Muslims in the Balkans in the last decade of the 20th century

In the 1990s right after the fall of the communist regimes, a new period is 
launched for Balkan Muslims, which is characterized of their effort to both rede-
fine their ethnic and Muslim identity and be involved in intense political action. 
Political developments differ from region to region and this transition period is 
either followed by armed conflicts (1992-1995 Bosnia-Herzegovina, 1998 Kos-
ovo) or economic breakdowns and the rising of new great poverty and multilevel 
crises, escaping from which was very difficult. 

Under these circumstances, Islamic identity, national and/or ethnic identities 
are combined in various ways. There are even some cases where national identi-
ties are politicized, as the Muslims’ name change in Bosnia-Herzegovina in 1993 
reveals. According to X. Bougarel, “the best illustration of this phenomenon [po-
liticization of national identity] was no doubt the decision taken in September 
1993 by the Bošnjački Sabor (Bosniak Assembly) to replace the old national 
name “Muslim” with the new “Bosniak” and, in this way, to stress the transfor-
mation of the Bosnian Muslim community into a political and sovereign nation, 
closely linked to the territory of Bosnia-Herzegovina. This change of name was 
followed by significant efforts to strengthen the Muslim/Bosniak national iden-
tity, such as the formalization of a Bosnian language different from both Serbian 
and Croatian languages”14. There are other cases also, in which ethnic identities 
of the Muslim population are politicized, especially when this population lives in 
an environment where a certain Muslim group is predominant. Such cases in-
clude Pomaks and Muslim Roma in Bulgaria and in Greece, who in most cases 
adopt Turkish identity, because they coexist with a predominant Muslim group, 
the Turks. It is actually the more powerful Muslim group who demands the 
change of identity of the politically, economically and numerically weaker group. 
The same phenomenon is seen in FYROM, where some of the Torbesh (Slav 
speaking Muslims) adopt Turkish or Albanian identity, while Rom generally tend 
to adopt identities of more powerful groups. 

Moreover, Muslims usually form their own political parties that develop their 
own relationships with the government according to their position in the political 
system, which explains why their demands differ from country to country. For 
example, some parties may claim autonomy or independence (such is the case of 
the Democratic League of Kosovo (LDK) led by Ibrahim Rugova, and the Party 
of Democratic Action (SDA) founded by members of a pan-Islamist current in 

14. See X. BOUGAREL, «Islam and Politics in the Post-Communist Balkans (1990-
2000)», in: D. Keridis – E.E. Bursac – N. Yatromanolakis (eds), New Approaches to Balkan 
Studies, Brassey’s Dulles USA 2003, 351. 
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Bosnia-Herzegovina and led by Alijia Izetbegović) and others might have cul-
tural or religious demands (such is the case of the Movement for Rights and 
Freedom (DPS) led by Ahmed Doğan in Bulgaria). Each party uses Islam differ-
ently in order to rally or gather more members and the most obvious case of such 
Islam instrumentalization is the example of SDA in Bosnia-Herzegovina, which 
is connected to several Islamic networks, enhancing thus a pan-Islamic trend 
spreading throughout Kosovo, Sanjak and FYROM. In some cases, although Is-
lam is not the basic core in a Muslim political party, it is nonetheless used to at-
tract minority ethnic groups, such as Pomaks, Rom, Torbesh, e.t.c. However, 
there is also a mix of smaller political parties with Islamic or Islamic-nationalist 
orientation mainly in former Yugoslavia, which have kept a rather marginal posi-
tion in the political scene. Although the presence of political leaders who repre-
sent the Muslim parties is obvious and intense in most Balkan states, Albania is 
the only country in the Balkans where there are no parties related to religious 
identities. Although Albanian authorities rejected the motion to the formation of 
the Party of Islamic Democratic Union in 1993, the two most powerful parties in 
the country, which were taking turns in the government, (the Democratic Party 
and the Socialist Party) were using political arguments connected to the relation 
between Islam and national identity. As far as Greece is concerned, two inde-
pendent parties represented by Muslims appeared in 1989 (the Trust party, led 
by Sadik Ahmet in Komotini and the Good Fortune party, led by Mehmet Aga in 
Xanthi)15. The “Turkishness” of the minority there played a prominent role in 
the Muslim independents’ election campaign. However, the nationalistic outbreak 
which had grown within minority circles since mid 1980s and had been intensi-
fied from 1990 to 1993 due to consecutive elections16, did not lead to eruption 
and destabilization in Thrace. Since mid 1990s, Greece’s political reforms aiming 
at solving some of the problems minority population had been facing has contrib-
uted to the stabilization of the situation. 

What is more, added to the general political instability in the Balkans, the 
multiparty character of the former communist countries had favoured not only 
political-religious compositions but a general interaction between Muslim groups 
and political parties as well. However, these relationships do not have the same 
importance in every region. Apart from Muslim political parties, several Muslim 

15. For a fine analysis of the period, see V. AARBAKKE, The Muslim Minority of Greek
Thrace, Thesis, University of Bergen, 2000, 357-545. 

16. Sadik Ahmet was elected an M.P. in June 1989, for only a short period of time
though, until the Greek elections in November 1989. However, he was ruled out of the No-
vember 1989 elections when a lower court decided that he had failed to properly fill out the 
candidacy forms. In the 1990 elections Sadik Ahmet was again elected an M.P. until 1993. 
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associations were founded, newspapers and magazines were published, Muslim 
intellectual forums took place and many associations and organizations received 
political and financial aid by Balkan Muslim diaspora associations of Western 
Europe, North America and Turkey. All religious institutions previously unseen 
or controlled by the central government in the former communist countries 
started to take action. In 1993 the Yugoslavian Islamic Community, which had 
been the higher Muslim representation body in all former Yugoslavia, broke up 
and a new Islamic Community was founded in Bosnia-Herzegovina under the 
leadership of Mustafa Cerić. Soon, it was followed by three other Islamic Com-
munities in Kosovo, Montenegro and FYROM17. However, all of them got in-
volved in ethnic, political and financial conflicts and there was a lot of antago-
nism among the Reis-ul-Ulema leaders of the Islamic Communities. Likewise, 
the Grand Mufti election in Bulgaria was directly connected with the Bulgarian 
political parties which were trying to impose their own candidates. In Greece 
there were various disagreements between the state and some minority represen-
tatives due to the Mufti appointment Law (Law1920/1991). As a result, the 
simultaneous presence of the appointed (officially recognized) and elected (not 
recognized by the state) Muftis would lead to intense political arguments in the 
following years and be the reason for the division (in favour/against the elected 
Muftis) of the Muslim community. 

At the same time, several medreses and higher religious schools and institu-
tions were founded throughout the Balkans. According to N. Clayer and X. Bou-
garel, while there were only five medreses operating before 1990, twenty two 
were counted a few years later, in late 1990s18. Among those which have still 
been operating today are the two medreses in Greek Thrace (in Echinos and Ko-
motini). As far as the higher religious academies are concerned, there are seven 
institutions today (including the School of Higher Islamic Studies in Sarajevo, 
the only one which had been operating before 1990) which seem to offer higher 
religious education for future imams and teachers of religious education. In Bul-
garia, following the restoration of the Muslims’ rights in the country after 1990, 
the government introduced religious education in public schools as it happened in 
most Balkan countries. Although Albania and Kosovo are countries where Mus-
lim population is the majority, they did not adopt the same measures. 

Apart from the geopolitical upheaval as a result of the wars in former Yugo-
slavia, immigration flows which have reshaped the demographic, social and reli-
gious Balkan reality should also be taken into consideration. The constant mo-
                                                  

17. See N. CLAYER – X. BOUGAREL (eds), Les musulmans de l’Europe du Sud-Est. 
Des Empires aux Etat balkaniques, IISM-Karthala, Paris 2013, 256-257. 

18. See N. CLAYER – X. BOUGAREL, op.cit.  
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vement of several Muslim groups within the Balkans, especially from war zones 
to safer regions resulted in an interesting mixture of local religious traditions. 
What is more, Balkan Muslims came into touch with representatives of various 
Muslim missions, which played a very important role in shaping their religious 
identity. Throughout 1990s, members of various Islamic organizations (from 
Saudi Arabia, Iran, Libya, Egypt, Pakistan, Indonesia, Malaysia and Turkey) 
visited the Balkans combining thus humanitarian aid and religious teaching and 
proselytism. Both the Sunni elite and Bektashi representatives were approached 
(in Albania, for instance, Iranian organizations approached Bektashis to point 
out Shiite elements and similarities with Bektashism) and took action in building 
mosques or tekkes, financing religious newspapers or publications, founding asso-
ciations, organizations and institutes, offering grants or scholarships to young 
Muslims to study in Islamic countries, mainly aiming at promoting the religious 
education of Balkan Muslims. 

One of the most important actors in the Balkans has been Turkey, which 
since 1990 has interfered dynamically with Muslim issues in the Balkans exercis-
ing its two main rights so as to protect Muslim minority in the region: the his-
torical bonds which have connected Turkey with the Balkans since Ottoman Em-
pire times and “brotherhood bonds” with the Turkish speaking Muslim popula-
tions in the Balkans (called soydaş, that means expatriates) which allow Turkey 
to act as a kin state19. Turkish Religious Affairs Directorate (Türkiye Diyanet 
İşeri Başkanlğı)20, which is directly connected to the Turkish Prime Minister, as 
well as its affiliated institution, Τürkiye Diyanet Vakfi, an independent organiza-
tion founded in 1992, have played a very important role in the Balkans. Through 
Τürkiye Diyanet Vakfi, Religious Affairs Directorate (Diyanet) can provide reli-
gious services in Balkan Muslims (those of Turkish origin mostly21), offer schol-
arships, pay imams’ or medresse staff’s salaries, publish the Koran in the local 
languages, fund the restoration of mosques, etc. In 1995 Diyanet founded Eura-

19. See H. POULTON, «Turkey as Kin-State: Turkish Foreign Policy towards Turkish
and Muslim Communities in the Balkans» in: H. Poulton – S. Taji-Farouki (eds), Muslim Ide-
ntity and the Balkan State, Hurst, London 1997, 194-213. 

20. As far as Diyanet activity in relation to the general Turkish position in the Balkans
during the 1990s, see F. KENTEL, «Les Balkans et la crise de l’identité nationale turque», in: 
X. Bougarel – N. Clayer (eds), Le nouvel islam balkanique, op.cit., 357-395. (the same article 
translated into Greek, in Α. MARKOU (ed), Recompositions and New Dynamics in Balkan 
Societies after 1990 (in Greek), Herodotos, Athens 2011, 99-153). 

21. However, according to the turn of Turkish policies in the Balkans since mid 2000s,
Turkey has promoted the Islamic element (and not only Turkish) so as to have all European 
Muslims (and not only Balkan ones) under protection. 
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sian Islam Council (Şûra) appointing representatives from Caucasus to Central 
Asia and the Balkans with the aim to promote “Turkish Islam” in these regions. 
In the early 21st century and as a result of the AKP (Justice and Development 
Party) victory in Turkey the role of Diyanet in the Balkans has been reinforced22 
with the help of ΤΙΚΑ (Turkish International Cooperation and Development 
Agency), as seen further down. Since 1990, in accordance with Diyanet, through 
which Turkey has imposed its religious and political presence, there have been 
several other Turkish non-governmental actors in the Balkans, such as: the neo-
ottoman Milli Görüş organization (directly connected to the Fazilet Turkish par-
ty – the ex Refah party), as well as its affiliate humanitarian organization Hu-
man Rights and Freedoms (İnsan Hak ve Hürriyetlerı), some intellectual Islamic 
movements in the form of non-governmental organizations, youth associations 
connected with the smaller Turkish parties and some other Islamic circles in the 
form of brotherhoods (such as Nakşibendi and Süleymancı). Among the most im-
portant actors is the fethullahcı movement (as part of the nurcu movement) 
under the leadership of Fethullah Gülen23. Fethullahcı movement owns a huge 
network of private educational institutes of all education levels, almost every-
where in the Balkans (mainly in Albania, FYROM, Bosnia-Herzegovina and Ko-
sovo) and organizes Koran courses and religious seminars for women and chil-
dren. The education provided in these courses is geared towards science studies, 
the lessons are both in the host language and Turkish and the teachers offer their 
services (hizmet) as a religious mission aiming at shaping young Muslims into an 
educated and of high moral quality whole. Although, researchers who have been 
interested in studying the character of the movement often point out that its 
financial situation and funding are debatable, they agree that it is a neo-sufi 
movement which promotes the idea of a tolerant, peaceful, nonbelligerent Tur-
kish Islam with a lot of similarities –as far as its action is concerned– with 
protestant missions. 

During the 1990s Greece had to deal with the problem of the huge immigrant 
flows from Eastern Europe, Asia and Africa. Many Muslim communities had 
been formed earlier in Athens by immigrants who had already arrived since 
1970s as labour workers (from Morocco, Egypt and Pakistan). Since 1990, ho-
wever, these flows have grown and immigrants have come from all over the 
world. Muslim immigrants came mainly from Egypt, Algeria, Morocco, Lebanon, 
Libya, Jordan, Syria, Sudan, Palestine, Iran, Iraq, India, Bangladesh, Pakistan, 

22. For further analysis, see K. ÖKTEM, «Global Diyanet and Multiple Networks. Tur-
key’s New Presence in the Balkans», Journal of Muslims in Europe 1 (2012) 27-58. 

23. See H. YAVUZ, «Towards an Islamic Liberalism? The Nurcu Movement and Fe-
thullah Gülen», Middle East Journal LIII/4 (1999) 584-605. 
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Turkey, Ghana, Nigeria, Sierra Leone and Uganda24. According to Κ. Tsitse-
likis, «Sunni is the most popular form of Islam followed by migrants from Africa, 
Bangladesh, Pakistan and Arab countries. Shia Muslims are for less represented 
evident for some Alevis, Turks and Kurds as well as Pakistanis and Iranians»25. 
In Muslim associations immigrants were usually represented as individual ethnic 
groups. The Muslim Union of Greece, whose members are mostly Egyptians, is 
such an association referring to religious identity. It is the best-known associa-
tion in Greece representing Muslim immigrants in general, especially when it 
comes to promoting certain demands. In addition, associations with religious ref-
erence in their name are the Suni-Bengali Association El Tzabar and the Cul-
tural Association of Shia in Greece. Muslim immigrants’ main demand for a 
mosque in Athens has not been satisfied yet and believers have been carrying out 
their religious duties in illegal so-called mosques in improper buildings (base-
ments, garages or warehouses). As far as the lack of cemeteries is concerned, 
some town councils have given part of Christian cemeteries over to Muslim com-
munities in order to help solve the problem. As far as the situation of the Muslim 
minority in Greek Thrace is concerned, it is characterized by politicization of its 
identity26, which is intensely promoted by some minority political circles that ask 
for the recognition of their “Turkish identity”. Requests for the establishment of 
“Turkish associations” were rejected by the court, while at the same time Pomak 
or Roma cultural associations have appeared a few years later (in 2007 and in 
2006 respectively) as a counterpoint to Turkish nationalism. Discussions and 
arguments for the name of the minority in Greece were kept long after 1990 
without the political representatives of the minority changing anything in their 
political narrative. On the other hand, the Greek government’s reformative ef-
forts in minority education, which had started in mid 1990s, went on. 

Therefore, it can be said that the last decade of the 20th century constitutes 
a new landmark for Balkan societies. The end of Cold War is followed by multi-
party political societies and as a result, a lot of Muslim political leaders and par-
ties arise and religious institutions are involved in political and economic con-

                                                  
24. See K. TSITSELIKIS, Old and New Islam in Greece. From Historical Minorities to 

Immigrants Newcomers, BrillNV, Leiden, The Netherlands, 2011, 161. He also gives some 
data: «In the 2001 census, immigrants exceeded 820,000 people or 8 percent of the overall 
population of Greece. Around 200,000 are Muslims, not counting the Albanian community 
(more than 500,000), the majority of whom are of Muslim cultural background, not express-
ing, though, strong religious affinities with Islam». 

25. See K. TSITSELIKIS, Old and New Islam, op.cit.161. 
26. See K. MARKOU, «La terminologie adoptée à propos des “musulmans’’ de Thrace 

grecque», Mésogeios 20-21 (2003) 43-55. 
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flicts. The wars in Yugoslavia (1991-1999) brought out these fragile relations 
between national and religious identities and highlighted how difficult it was for 
Muslims to be integrated in this new Balkan context. Apart from the destabiliza-
tion caused by the war, it is the constant transportation of Muslims in the Bal-
kans and several other actors’ involvement -usually in the form of foreign hu-
manitarian missions or religious associations, which mainly aimed at reforming 
Islam in the region- that also played important role. Indeed, Muslims’ religious 
revival, restoration of religious freedoms, the “imported” Islamic trends and the 
distribution of various interpretations about Islamic faith made Islam even more 
complex breaking up the unity of large religious institutions (Islamic communities 
or Muftis). Turkey mainly represented by Diyanet and TIKA proved itself a 
strong factor, while other neo-ottoman movements and Turkish associations 
were interested in binding the ties with Balkan Muslims. Among these, Fethullah 
Gülen’s movement is the one that stands out, especially because of the educa-
tional institutes and Koran schools that have been established in almost every 
Balkan country. Turkey’s foreign affairs policy seems to be mainly oriented both 
in boosting Turkishness over the Turkish population in the Balkans and enhanc-
ing Turkish awareness to ethnic groups that usually play marginal role in the 
Balkan national-states (i.e. Pomaks, Torbesh, Rom). What remains to be seen is 
how these processes developed in the end of the 20th century and how they have 
politically and religiously crystallized in the minds of both Muslim and non Mus-
lim communities during the early 21st century. 

3. The turning of the century: Islam in the Balkans, policies and religiosity

The key point in the beginning of the 21st century, which definitely had 
great impact on the spreading of Islam-phobia all over the world, is definitely the 
September 11, 2001 terrorist attack in the U.S.A. The importance of the attack, 
like any other similar incident in Europe in the following years (on March 11, 
2004 in Madrid, on July 4, 2005 in London) had also affected studies about Is-
lam, the majority of which identify Islam with radicalism and terrorism, or at 
least imply such identification. Naturally, Balkan countries were not an excep-
tion. Everybody noticed and feared the presence of this pan-Islamic trend and the 
action of the emerging jihad-terrorists in Bosnia-Herzegovina and more specifi-
cally in the radical wing of the Party of Democratic Action (SDA), led by Alijia 
Izetbegović. However, since 1995 SDA division (from which the Party for Bos-
nia-Herzegovina arose), the presence of the American Army after the Dayton 
agreement in 1995 and the USA “war against terrorism” policy implemented 
especially after 9/11, as well as Α. Izetbegović’s death in 2003have significantly 
reduced SDA’s and other smaller parties’ -SDA branches mostly- political action 
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in FYROM and Kosovo. Some mujahiddins groups which had come from Iran 
and the rest of the Arabic world in the beginning of the war in Bosnia in 1992 
and had taken part in the conflicts, as well as several jihadist networks which 
had been established in the Balkans through Islamic NGOs aiming at recruiting 
terrorists, eventually ended up being watched over and therefore controlled by 
the secret services of each country. Of course neither termination of jihadist 
threat nor degradation of the online radical Islamic networks is to be guaranteed. 
As far as the Arabic funds are concerned (Saudi Arabia for example has funded 
both the construction and restoration of many mosques in the region), they dis-
appeared because of the departure of Arabic NGOs from the Balkans. Regarding 
their assigned task, which aimed at converting Balkan Muslims, it can be said 
that it started losing ground after the reaction of the Muslim population them-
selves and especially after Islam had -in the western world- identified with ter-
rorism. Since mid 2000s the so called “imported” salafi Islam has mostly affected 
the socially underprivileged and impoverished Muslim populations, which are 
found in certain regions of Bosnia-Herzegovina, FYROM, in some Bulgarian vil-
lages and possibly in Albania. These Muslim groups are usually led by local Muf-
tis, who have studied Islam of a salafi background in various Arabic countries 
and have brought it in the Balkans. However, even in these cases salafi influence 
is presented in the form of strict religious practices (five prayers a day, alcohol 
abstinence and diet prohibitions, hijab for women and constant religious teach-
ing) and moral conservatism. In other words, these isolated cases are only to be 
added to the great range of religious expression in the Balkans and, according to 
Kerem Öktem, they constitute the leftovers of a «Wahhabi intermezzo»27, which 
had marked -among others- religiosity in the Balkans during 1990s, but had 
gradually receded in the beginning of the new century. 

Undoubtedly, Turkey has proved itself the most powerful player in the Bal-
kans as it has managed to intensify and spread its action by adjusting its policy 
and position according to the situations each time. Tayip Erdoğan’s Justice and 
Development Party victory in the 2002 elections is followed by the transition 
from the national to neo-Ottomanist definition of Turkish kin politics in the Bal-
kans28. Erdoğan received great help from Ahmet Davutoğlu, an early Prime Min-

27. See K. ÖKTEM, New Islamic Actors after the Wahhabi Intermezzo: Turkey’s Return to
the Muslim Balkans Oxford, European Studies Center, 2010, 18-21. Τhe study is located at 
http://www.balkanmuslims.com/pdf/Oktem-Balkan-Muslims.pdf. The same conclusions are 
found in: N. CLAYER, X. BOUGAREL (eds), Les musulmans de l’Europe, op.cit. 280-283. 

28. See, N.Ö. BAKLACIOĞLU, «Between neo-Ottomanist Kin Policy in the Balkans and
Transnational Kin Economics in the EU», Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in 
Europe 14/3 (2015) 47-72. 
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ister Advisor and TIKA president (later on a Foreign Affairs Minister, 2007), 
who managed to reinforce the Islamic component in the Balkans. In this way 
Turkey has presented itself as the Guardian Power of not only the Turkish popu-
lation in the Balkans but of all Muslims with Ottoman descent. Therefore, under 
the perspective of a new “Pax Ottomanica” Turkey can play the role of the 
Guarantor Power that protects Ottoman legacy in the Balkans. Under this per-
spective, Turkey has promised to exercise “low politics” and that is why it has 
contacted grassroots levels through various Turkish organizations. Both TIKA 
(Turkish International Cooperation and Development Agency) and Diyanet have 
been working in the same direction. After Arabic funds had left the Balkans 
TIKA has practically carried out the restoration of old Ottoman buildings and the 
construction of new ones in a Turkish-Ottoman style. In Albania TIKA has car-
ried out the completion of buildings that had not been finished because of lack of 
funding (the construction of both the Muslim Community (Sunni) building and 
that of the Bektashi Centre in Tirana were funded by TIKA in 2010). Likewise, 
in Kosovo and FYROM mosques have been constructed under TIKA funding and 
in western Balkans projects in health and agricultural development have been 
implemented. Diyanet in cooperation with the Turkish Ministries of Culture and 
Education has been funding Koran courses and medreses to educate future reli-
gious officials and teachers. It has also given scholarships for religious studies in 
Turkey, published Turkish religious books in Albanian and in other languages, 
organized pilgrimage trips to Mecca and reinforced university tourism in Turkey 
(thousands of students attend undergraduate and postgraduate studies as well as 
seminar lessons in Turkish universities and take part in language summer 
schools). In 2006, Union of Turkish World Municipalities was formed aiming at 
implementing twinning projects in the Balkans. Thus, Balkan and Turkish mu-
nicipalities are in direct communication planning trading and investments29. In 
2008, as part of the Turkish reformed and systematic policy in the Balkans, 
Yunus Emre Foundation was established with many branches in the Balkans 
and has been operating ever since with the goal to promote Turkish language 
and culture setting up libraries all over the Balkans. Fethullah Gülen’s networks 
have been flourishing and in 2008 two universities were founded: The Interna-
tional Branch University in Sarajevo and the Epoka University in Tirana. Two 
years later, in 2010, under the auspices of Nakşibendi brotherhood two more 
universities were established: The International University of Sarajevo and the 
International Balkan University in Skopje. Both universities are supported by 
the Justice and Development Party and it was Turkish Prime Minister Retzep 
                                                  

29. For more details see Ν.Ö. BAKLACIOĞLU, op.cit. 64-65, and K. ÖKTEM, New Is-
lamic Actors, op.cit. 28-36. 
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Tayyip Erdoğan who inaugurated the International University of Sarajevo in 
April 2010. 

What also caused heated debate was the “Declaration of European Muslims” 
by the Reis-ul-Ulema Mustafa Cerić30 on February 24, 2006 in Zagreb. Before 
this declaration Cerić had participated in various European forums, such as The 
European Council for Fatwa and Research, highlighting the need of a federal 
union of all Muslims in Europe. In cooperation with the Muslim Council of Brit-
ain and the Islamic Forum in Europe Cerić started promoting the idea of a 
“European Islam” in the Balkans -which traditionally is more moderate and tol-
erant. In his famous declaration31 Cerić defines Europe as «the House of the So-
cial Contract where it is possible to live in accordance with one’s faith”»,  and he 
goes on stating that «European Muslims have the following expectations: (a) an 
institutional [presence] of Islam in Europe; (b) the economic development of the 
Muslim community so that it may have a full spiritual and cultural freedom and 
independence; (c) the development of the Islamic schools capable of educating 
European-born Muslims for the new challenges in multicultural societies; (d) po-
litical freedom that will enable European Muslims to have legitimate representa-
tives in the European state parliaments; (e) a reform of European immigration 
policy, which has tended to be very restrictive toward Muslims recently; (f) open-
ing the way for Muslim law to be recognized in matters of personal status such as 
the Family Law; (g) the protection of European Muslims from Islamophobia, 
ethnic cleansing, genocide, and similar atrocities». The criticism on this state-
ment32 is mainly related to the meaning and context of the European identity of 
the Balkan Islam, which deep down can hide an essentialist territorial logic: what 
is European is by nature more tolerant, more progressive and more modern, 
while the “other”, the external Islam (or Islam in the “suburbs” of Europe), is 
old-fashioned and intolerant. What is more, such a perspective appeals more to 
Cerić’s political preoccupations rather than theological thoughts. Such a declara-

30. In 1999, Mustafa Cerić has been chosen as the Reis-ul-Ulema of the Islamic Commu-
nity in Sarajevo until his replacement by Husein Effendi Karazović in 2012. The latter ac-
cused Cerić that he was to blame for the salafi expansion in Bosnian territory, because Cerić 
had cooperated with them. 

31. The “Declaration of European Muslims” is located at www.rferl.org/content/aricle/
1066751.html 

32. See J.-A. DÉRENS – L. GESLIN, «Les Balkans au défi d’une radicalisation de
l’Islam?» in : J.-A. Dérens – L. Geslin (eds), Les Islams des Balkans, Non Lieu, Paris 2014, 
13-45. Also see, I. MERDJANOVA, Rediscovering the Umma. Muslims in the Balkans be-
tween Nationalism and Transnationalism, Oxford University Press, Oxford/N.Y. 2013, 103-
129 and N. CLAYER – X. BOUGAREL, Les musulmans de l’Europe, op.cit. 286-288. 
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tion could possibly imply that the managing, the tactics and control of Islam in 
western countries -where Islam is a minority- can be handed over to a religious 
leader -possibly Cerić- and Bosnia could be the main pillar of this “European Is-
lam”. This idea does not seem to have moved either immigrant Islamic communi-
ties in Europe, or the Albanian Muslim majority. It only mobilized some kindred 
spirits and Cerić’s partners in Sanjak. Diyanet, on the other hand, thought 
Cerić’s ambitions were extreme. According to X. Bougarel, even during the war 
in Yugoslavia were there some voices of Muslim intellectuals (who also played a 
political role in Bosnia)33 commenting on the relation of Bosnian Islam with the 
West. Indeed, it seems that since mid 1990s a new identity of Bosnian Islam had 
been searched for not only in relation to Bosnia but to Europe as well. However, 
this idea of “Bosnian Islam” as a model for a “European Islam”, states X. 
Bougarel34, should make us think the institutional differences that divide Muslims 
who live in Europe with their coreligionists in the Balkans, as well as consider 
the various political contexts in which these populations have so far developed. 
These differences are even reflected in the way of their political mobilization. «In 
Western Europe, Islamic associations and movements that have appeared in re-
cent decades have made religious demands that may go as far as calling for the 
recognition of a specific family law, but they never challenge the political institu-
tions -and even less the territorial integrity- as existing nation states. In the Bal-
kans, by contrast, political parties representing Muslims are constituted on an 
ethnic basis and make national claims which may go as far as demanding territo-
rial autonomy or outright independence»35. And he continues saying that «the 
creation of nation states is still an ongoing process [in the Balkans], whilst in 
Western Europe, European integration favours the emergence of a multicultural 
or even a transnational definition of the political community. Religious actors and 
symbols therefore play a very different role in the mobilization of Muslim popula-
tions»36. 

33. More specifically, he is referring to the three politicized writers: Fikret  Karčić, Enens
Karić, Adnan Jahić, who have used different definitions about Bosnian Islam, which all the 
future perceptions about the uniqueness of the Bosnian Islam and its position in the “European 
Islam” have been based on. See X. BOUGAREL, «Bosnian Islam as European Islam: Limits 
and Shifts of a Concept», in: A. Al-Azmeh – E. Fokas (eds), Islam in Europe: Diversity, Iden-
tity and Influence, Cambridge University Press, Cambridge 2007, 96-124. 

34. See X. BOUGAREL, The Role of Balkan Muslims in Building a European Islam, Eu-
ropean Policy Center, Bruxelles, 23/11/2005 (the article is located at http://www.epc.eu. 
pub_details.php?pub_id-62&cat_id-2). 

35. See X. BOUGAREL, The Role of Balkan Muslims, op.cit. 21.
36. See X. BOUGAREL, op.cit. 22.
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As far as religiosity is concerned, things show that it has come out much 
stronger since mid 1990s. The presence of Islam especially in the former com-
munist countries is so intense that some even talk about a “religious revival” and 
a “return in religiosity” or even about a “re-islamization of the Balkans”. As 
various Islamic groups have entered the Balkans and especially after the Arabic 
funding during 1990s, a lot of new remarkable mosques have been built, a lot of 
religious buildings (tekkes, mescits, mosques) have been restored and opened 
their gates to Muslims, religious educational institutes have multiplied, book-
stores have opened, libraries with religious books and publications have been es-
tablished, numerous Koran books translated to various languages were given 
over free, pilgrimage visits have increased and generally local religious communi-
ties have come into touch with the rest of the Muslim world after 50 years of iso-
lation.  It is generally a fact that Islamic life has been widely presented to the 
public sphere37 through the big gatherings in mosques (especially in the early 
years of 1990s), group praying in public places during big religious celebrations 
(i.e. Ramadan) or the “return of the veil” (hijab) for Muslim women38. However, 
in the following years the massive attendance of Muslims in mosques, which had 
been obvious in the first post-communism years, was reduced and only the eld-
erly were still used in going to them. The post-communist religious liberalization 
launched a new era for Muslims and most of them attended mosques more out of 
curiosity and desire to express their religious duties freely. In the following 
years, however, war conflicts, financial problems and immigration interrupted 
the first wave of enthusiasm. Religious revival was the result of the action of all 
the Islamic missions and NGOs which had settled in the Balkans aiming at Mus-
lims’ re-islamization. It must be pointed out, though, that some strict religious 
rules and practices which salafi Islamic organizations had tried to impose on 
Muslim populations were strongly refuted by Muslims themselves39. Both secu-

37. See N. CLAYER – X. BOUGAREL, Les musulmans de l’Europe, op.cit. 262-267.
38. Even in Greece, a country that did not belong to the eastern block, Islam publicly made

its appearance with the arrival of hundreds of thousands of Muslim immigrants. Believers’ 
prayers in big squares or parks in Athens during big Muslim celebrations made the demo-
graphical change rather obvious. In Thrace, where Muslim minority is an integral part of the 
society, the use of the veil mainly of young girls since mid 2000s has been a common sight and 
it is directly connected with the new developments in Turkey (the Islamization of Turkish so-
ciety after Erdoğan had prevailed in the country) which had a direct impact in Muslim minority 
in Thrace. 

39. X. Bougarel’s example is typical of Sarajevo citizens’ reaction to the declarations made
by some Islamic circles about Christian celebrations. In 1996, A. Izetbegović denounced New 
Year’s Day as a “foreign custom” and Santa Claus and Christmas tree traditions were fought 
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larism and modernization of Muslims during communism prevented them from 
obeying to a strictly conservative and controlling religious life. And as it was 
stated above, religious strictness is observed in the regions where salafi Islam 
has prevailed under the guidance of local imams involved in salafi Islamic circles. 
In addition, a significant change in Muslim religious practices is related to relig-
ion personalization, due to the fact that several religious actors in the Balkans 
had introduced multiple types of religiosity which had interacted with local reli-
gious traditions. These conclusions have been drawn by a series of studies, which 
have led Oliver Roy to sum up as follows: «If there is a common finding among 
the many diverse routes to religiosity […] it is that believers’ embracing, expres-
sion and practices of Islam are increasingly personalized, mobile, weakly institu-
tionalized, and collective as a choice. This diffracted picture of local religiosities 
contrasts with the uniform prescriptions of nationally organized religion and the 
ethno-national static categories it builds upon. Indeed, […] the experience of re-
ligiosity has increasingly become a more personalized and individual attitude, 
which reflects the contemporary religious ‘breaks’ within organized religion and 
rather evolves detached from organized official schemes. […] If there is any ‘reli-
gious revival’, it is not working in favor of any kind of pan-Islamism. It simply 
contributes to making religion more autonomous politically, institutionally and 
ideologically»40. 

In conclusion, it can be stated that in the beginning of the new century and 
after the terrorist attacks in the USA and in Europe, Islam has risen as a global 
threat. International “security” policies dealing with Islamic terrorism have been 
activated in the Balkans as well. Jihadist cores in Bosnia and the neo-salafi Is-
lamic organizations that have penetrated in the Balkans since 1990s have politi-
cally weakened over the years and their influence is only obvious in the strict 
religious practices followed by certain groups of believers. The fact that the Ara-
bic funds have left the Balkans has enabled Turkey and its associations to invest 
in the region both politically and religiously. Therefore, Turkey has promoted the 
neo-Ottomanism -which is supported by the official Turkish bodies, most impor-
tant of which has so far been Diyanet. At the same time, other unofficial Turkish 

                                                 
by the Bosnian press. However, there were a lot of reactions on the radio and in the Bosnian 
newspapers from Muslims who were opposed to the denouncement and many of them dressed 
as Santa Claus were dancing in the streets of Sarajevo protesting against Izetbegović! See X. 
BOUGAREL, «Le ramadan, révélateur des évolutions de l’islam en Bosnie-Herzégovine», in: 
F. Adelkah – F. Georgon (eds), Ramadan et politique, CNRSéditions, Paris 2000, 83-96 (this 
book is translated into greek by A. MARKOU, in 2015, edited by Herodotos editions, Athens). 

40. See, O. ROY, «Conclusions» in: A. Elbasani – O. Roy (eds), The Revival of Islam in the 
Balkans. From Identity to Religiosity, Palgrave MacMillan, London – New York 2015, 249. 
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bodies have made their appearance in the region, such as the fethullaci movement 
and other Sufi brotherhoods. Perceiving Islam so widely makes it difficult for 
Muslim religious institutions (Islamic communities) to survive and adapt to new 
situations. They have also been politically involved through their representatives 
demanding not only a predominant role in directing religious life in the Balkans 
but in some cases -as in the Mustafa Cerić’s case- they have suggested Balkan 
Islam be a model for a “European Islam”. As far as religiosity is concerned, the 
formation of different types of believers as a result of the reconstitution of vari-
ous local religious traditions, which have mixed with the “imported” religious 
practices of some transnational Islamic movements, is a common sight. In other 
words, there are many different ways one to live Islam, or better still Islams, 
which not only show a more individualization of Islamic faith but that a Balkan 
Islam is associated with global Islam. Finally, global developments which have 
been rapidly spreading in all directions should also be taken into consideration, as 
numerous situations will add new dimensions to Balkan Islam. The coup in Tur-
key, on July 15, 2016, which reflects the deep rupture between the Turkish gov-
ernment and Gülen circles, has stormed Balkan countries as well, as Turkey’s 
internal affairs have -at some extend- moved to the Turkish Muslim communities 
in the Balkans, which consequently experience this divisive atmosphere. In addi-
tion, Turkey’s relations with Europe, the way the refugee problems is dealt with, 
the development of EU-Balkan countries joining negotiations (Montenegro, Ser-
bia, FYROM, Albania, Bosnia-Herzegovina and Kosovo), the way EU tackles its 
institutional crises and plans its future course, the new American leadership and 
the geopolitical balance, which will be formed in the years to come, are some of 
the factors that will influence life in the Balkans and challenge Muslim popula-
tions not only in the Balkans but in Europe as well. 



Η ΡΩΜΕΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ  

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 

Η αιγαιακή μητρόπολη της Σμύρνης είναι ένα από τα πλέον καίρια γεωγραφικά 
σημεία τόσο του αρχιπελάγους όσο και της μεσογειακής λεκάνης συνολικά. Στο 
λιμάνι της διασταυρώνονται χερσαίοι και θαλάσσιοι δρόμοι απ’ όλες τις διευθύνσεις 
της πυξίδας. Η πόλη αυτή, σ’ όλη την διάρκεια της πολυκύμαντης ιστορίας της, δεν 
έμεινε ούτε στιγμή στο περιθώριο των μεγάλων ιστορικών γεγονότων. 
Για πάνω από πεντακόσια χρόνια οθωμανικής κυριαρχίας η Σμύρνη ήταν μια 

πολεοδομικά τυπική οθωμανική μεγαλούπολη στης οποίας τον εμπορικό ιστό οι 
δραστηριότητες εξειδικεύονταν ευδιάκριτα1. Πολλοί απ’ τους εμπορικούς της δρό-
μους είχαν την επωνυμία της επαγγελματικής δραστηριότητας των συντεχνιτών 
που ήταν εγκατεστημένοι εκεί. Ιδιαιτέρως οι οδοί που διέρχονταν πλησίον των πα-
ζαριών έφεραν τέτοια ονόματα. Ο κύριος εμπορικός άξονας διέσχιζε την Σμύρνη 
ξεκινώντας απ’ τον βορά με τους Φράγκους και τους Ρωμιούς, μέχρι το παραδοσια-
κό εμπορικό κέντρο νοτιότερα, που βρισκόταν πιο κοντά στην μουσουλμανική ζώνη 
και την εβραϊκή συνοικία2. 
Την εθνοθρησκευτική αυτήν διάταξη στον άξονα βορρά–νότου την παρατηρούν 

κι οι ευρωπαίοι περιηγητές στην πρώτη εικοσαετία του 19ου αιώνα, αποδίδοντάς 
της όμως και μια χροιά κοινωνικής διαβάθμισης. Η φτώχεια πιέζει περισσότερο 
τους κατοίκους των νοτίων συνοικιών απ’ όσο εκείνους που είναι εγκατεστημένοι 
στα πιο δροσερά κλίματα του βορρά. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι, καθώς οι φτωχό-

1. Η έννοια της τυπικής οθωμανικής μεγαλούπολης προσδιορίζεται ευσύνοπτα απ’ τη Μ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ, Θεσσαλονίκη 1830-1912. Μια Μητρόπολη την εποχή των Οθωμανικών 
Μεταρρυθμίσεων, μετ.: Β. Πατσογιάννης, Αθήνα 2008, 12, ως εξής: «Στην περίφημη εποχή 
των Μεταρρυθμίσεων (Τανζιμάτ), οι πόλεις-λιμάνια της οθωμανικής Μεσογείου (Θεσσαλονίκη, 
Σμύρνη, Βηρυτός) μετατρέπονται με τη βούληση των αρχών, σε εργαστήρια και βιτρίνες των 
εκσυγχρονιστικών πρωτοβουλιών. Το αστικό τους τοπίο μεταβάλλεται, ακολουθώντας τα πολεο-
δομικά πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. Εξυγίανση, τάξη και εξωραϊσμός συνιστούν 
τις βασικές αρχές γύρω από τις οποίες αρθρώνεται το έργο των πολεοδόμων μεταρρυθμιστών». 

2. H.GEORGELIN, Σμύρνη – Από τον κοσμοπολιτισμό έως τους εθνικισμούς, μετ.: Μ. Μα-
λαφέκα, Αθήνα 2007, 59. 
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τερες κοινωνικές τάξεις έχουν πολύ λιγότερες ανάγκες κι είναι ευχαριστημένες με 
πολύ λιγότερα αγαθά, δεν υπόκεινται σ’ απόλυτες στερήσεις. Τονίζεται δε, πως δεν 
υφίστανται ακραίες κοινωνικές αντιθέσεις, εφόσον η εργατική τάξη της πόλης μπορεί 
με σχετική άνεση να προμηθεύεται και να καταναλώνει καύσιμα και είδη ένδυσης3. 

 

 

Φωτογραφία 1. Λεπτομέρεια χάρτη με την Σμύρνη και την ενδοχώρα της, όπου 
διακρίνονται κι οι σιδηροδρομικές της συνδέσεις με το εσωτερικό της Μικράς 
Ασίας. Πηγή: Walter A. Hawley, Asia Minor, London – New York 1918, 2. 

Ειδικά η τελευταία εκατονταετηρίδα της όψιμης οθωμανικής περιόδου είναι απ’ 
τις πλέον περιεκτικές σε ιστορικά συμβάντα πάσης φύσεως, με την οικονομική και 
κοινωνική ακμή της ρωμέικης κοινότητας να κορυφώνεται, καθώς αυτή επωφελεί-
ται απ’ την δημογραφική ανάκαμψη, μετά τις διώξεις κατά την διάρκεια της Ελλη-
νικής Επανάστασης, κι απ’ το μεταναστευτικό ρεύμα που κατευθύνθηκε απ’ το 
αρτισύστατο αναιμικό Ελληνικό κράτος προς την πολλά υποσχόμενη, εξ απόψεως 
οικονομικών ευκαιριών, ιωνική πρωτεύουσα. 
                                                  

3. Οι πληροφορίες απ’ το ανώνυμο περιηγητικό κείμενο συντεθειμένο από επιστολές υπό τον 
τίτλο: Narrative from anexcursion from Corfu to Smyrna, (Letter 26, Smyrna, June 1817), 
London 1822, 263. Στην προμετωπίδα του βιβλίου ως συντάκτης των επιστολών αναφέρεται ο 
συγγραφέας του βιβλίου Letters from Palestine. Το εν λόγω βιβλίο έχει την εξής πλήρη βιβλιο-
γραφική αναφορά: TH. R. JOLLIFFE, Letters from Palestine: Descriptive of a Tour Through 
Galilee and Judæa, London 1822· συμπεραίνουμε συνεπώς, ότι και τις επιστολές απ’ τις οποίες 
αρυόμαστε τα στοιχεία για την Σμύρνη του 1817, συνέγραψε ο Thomas Robert Jolliffe. 
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Φωτογραφία 2. Τοπογραφικό σχέδιο του Charles Goad, του εμπορικού παραλιακού 
μετώπου της Σμύρνης. Η αρίθμηση γίνεται για τον προσδιορισμό του ύψους των 

ασφαλίστρων των ακινήτων κατά οικοδομικό τετράγωνο.  
Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. 

Η τάση αυτή προς την δημογραφική ισχυροποίηση του ρωμέικου στοιχείου είχε 
αρχίσει να γίνεται πολύ έντονη αρκετά νωρίτερα, μεσούντος του 18ου αιώνα, όταν οι 
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Ρωμιοί εκμεταλλεύτηκαν την σχετική αυτοδιοίκηση που τους παρείχε το σύστημα 
των θρησκευτικών κοινοτήτων (millet), αλλά και τα προνόμια που εξασφάλιζαν οι 
οικονομικές συμφωνίες με τους Ευρωπαίους, οι Διομολογήσεις (Capitulations), κα-
θώς σε πολλές περιπτώσεις προσέφεραν καθεστώς προνομιακής οικονομικής δρα-
στηριότητας. Το καθεστώς αυτό των Διομολογήσεων αντανακλά στο κοινωνικό 
στάτους του ευρωπαϊκής καταγωγής πληθυσμού της Σμύρνης. Ο Thomas Jolliffe 
αναφερόμενος στον πληθυσμό αυτόν τον ανεβάζει, για το 1817, στο ένα τρίτο του 
συνολικού της πόλης. Παρατηρεί, επίσης, ότι η κοινωνική ανωτερότητα που προέρ-
χεται απ’ την οικονομική υπεροχή, δημιουργεί μιαν έντονη αντίθεση μεταξύ του 
εντοπίου πληθυσμού και των Λεβαντίνων4. 

Φωτογραφία 3. Καραβάνι με καμήλες στα περίχωρα της Σμύρνης, στο τελευταίο 
τέταρτο του 19ου αιώνα. Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. 

Ο συγγραφέας της προηγούμενης περιήγησης σχολιάζει με ιδιαίτερη έμφαση 
τις αντιθέσεις στην αμφίεση και το συνολικό παρουσιαστικό μεταξύ της άρχουσας 
οθωμανικής τάξης, των Λεβαντίνων και των ντόπιων απλών υπηκόων. Στους πρώ-
τους διακρίνει μιαν έντονη εκζήτηση οφειλόμενη, κατά την άποψή του, στην προ-

4. Narrative, ό.π. 258.
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σπάθειά τους να εξισορροπήσουν την σταδιακή απώλεια ισχύος κι εξουσίας μέσα 
στις ίδιες τους τις επαρχίες5. Αξιοσημείωτη είναι κι η παρατήρηση για την θρη-
σκευτική ανεκτικότητα που υπάρχει στην σμυρναϊκή κοινωνία μεταξύ των διαφό-
ρων κοινοτήτων. Επίσης, ήδη απ’ τα τέλη της δεύτερης δεκαετίας του 19ουαιώνα, ο 
κοσμοπολιτισμός που θα γίνει το κατ’ εξοχήν χαρακτηριστικό της πόλης, φαίνεται 
απ’ την ύπαρξη αρκετών λεσχών και καφωδείων όπως στις μεγάλες ευρωπαϊκές 
πόλεις6. 

 

 

Φωτογραφία 4. Γενική άποψη της Σμύρνης του 19ου αιώνα  
σε φωτογραφία του Félix Bonfils. Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας  

(Συλλογή Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts).  

Και η ίδια όμως η περιβαλλοντική εικόνα της πόλης είναι εξαιρετική εξ απόψε-
ως φυσικού κάλλους, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία. Σ’ απόσταση περίπου ενός 
μιλίου απ’ τα ερείπια των αρχαίων τειχών, στη βάση ενός υψώματος βρίσκεται ένα 
παλιό βενετικό οχυρό. Η θέα απ’ το σημείο εκείνο εκτείνεται στα γειτονικά βουνά 
και τις ακτές, ενώ προς το εσωτερικό βλέπει κανείς να εναλλάσσονται δάση και λι-
βάδια σε μιαν ειδυλλιακή εικόνα που δίκαια έδωσε στο σημείο αυτό το τοπωνύμιο 
                                                  

5. Narrative, ό.π. 258. 
6. Narrative, ό.π. 258. 
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Παράδεισος7. Στις λαϊκές συνοικίες της πόλης όμως οι κακές συνθήκες υγιεινής συ-
νέθεταν ένα διαφορετικό σκηνικό. Η πανώλη που σε παρελθούσες περιόδους είχε 
ταλαιπωρήσει πολύ έντονα τον εντόπιο πληθυσμό, δεν είχε εξαλειφθεί τελείως και, 
καθημερινά, υπήρχαν ένα με δύο θανατηφόρα περιστατικά σύμφωνα με τις ιατρι-
κές αναφορές. Χωρίς το φαινόμενο αυτό να προκαλεί μεγάλη ανησυχία σ’ επίπεδο 
συναγερμού, οι συνοδοί του Jolliffe τον συμβούλεψαν να μην συγχρωτίζεται με τους 
ντόπιους, για κάθε ενδεχόμενο8. 

Φωτογραφία 5. Γενική άποψη της Σμύρνης σε φωτογραφία του Agence Rol,  
το 1922. Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. 

Στα μέσα σχεδόν του 19ου αιώνα οι αναφορές απ’ την Σμύρνη πληθαίνουν και 
πιστοποιούν μια ποιοτική και ποσοτικήν αύξηση των δεδομένων της ακμής της πό-
λης. Ως πρώτο τέτοιο στοιχείο είναι η δημογραφική ανάπτυξη καθώς, με βάση τα 
στοιχεία της απογραφής του 1849, ο πληθυσμός αγγίζει τις 150.000 ψυχές. Απ’ 

7. Narrative, ό.π. 261.
8. Narrative, ό.π. 262.
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αυτόν τον αριθμό τα δύο τρίτα περίπου, δηλαδή οι 100.000, είναι Ρωμιοί και Μου-
σουλμάνοι με τάση κυριαρχίας των πρώτων, ενώ το υπόλοιπο ένα τρίτο συντίθεται 
από Αρμένιους, Εβραίους και Ρωμαιοκαθολικούς ευρωπαϊκής, κατά κύριο λόγο, 
καταγωγής ως κι ευρωπαίους μετανάστες9. Κατά τις εκτιμήσεις και πάλι του περι-
ηγητή George Rolleston, οι Μουσουλμάνοι ανέρχονται στις 45.000 περίπου, όμως 
η κοινότητα αυτή παρουσιάζει φθίνουσα τάση λόγω των αυξημένων αναγκών στρα-
τολόγησης στα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, ενώ τόσο στα κατώτερα όσο και στα 
ανώτερα υπάρχει, επίσης, τάση μείωσης λόγω του μεγάλου αριθμού αμβλώσεων 
παρά τα αυστηρά ισλαμικά ήθη10. 

 

 

Φωτογραφία 6. Συνοικιακός δρόμος της Σμύρνης, στην πλευρά του όρους Πάγος.  
Πηγή: Walter A. Hawley, Asia Minor, London – New York 1918, 56. 

Ως κύρια πηγή των υψηλών εισοδημάτων των Μουσουλμάνων της Σμύρνης α-

                                                  
9. G. ROLLESTON, Report on Smyrna, London 1856, 20.  
10. G. ROLLESTON, Report, ό.π. 20-21. Τις ίδιες αιτίες δημογραφικής κάμψης των Μου-

σουλμάνων εντοπίσαμε και στο κείμενο του CH. DESCHERZER, La Province de Smyrne, μετά-
φραση εκ του γερμανικού: Ferdinand Silas,Vienna 1873, 42. 
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ναφέρεται η μεγάλη γαιοκτησία ως κι κατάληψη ανώτερων κρατικών αξιωμάτων. 
Ιδιαιτέρως εμφατικά αποδίδεται η διαφθορά των δημοσίων υπαλλήλων κι εις επίρ-
ρωσιν τούτου αναφέρεται μια παροιμιακή έκφραση της Ανατολής: «Δώσε τον 
Tούρκον χρήματα και τύφλωνε», σ’ αγγλική απόδοση:«Bribe the Turk, and blind 
him»11. Στον εμπορικό τομέα η μουσουλμανική δραστηριότητα εκτείνεται κυρίως 
στην εξαγωγή ακατέργαστων γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, όπως σιτηρά, απο-
ξηραμένα φρούτα κι έρια. 

Φωτογραφία 7. Καφετζής στο παζάρι της Σμύρνης. Η στάμπα απ’ τον Jean Emile 
Laboureur (1911). Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. 

Απ’ τον ρωμέικο πληθυσμό των 50.000 ανθρώπων η συντριπτική πλειονότητά 
τους είναι υπήκοοι της Υψηλής Πύλης, των οποίων το νομικό καθεστώς προσδιορι-
ζόταν απ’ το Hatt-ı Hümayun, το μεταρρυθμιστικό Αυτοκρατορικό Έδικτο που 
εκδόθηκε αμέσως μετά την λήξη του Κριμαϊκού πολέμου, το 1856. Ελάχιστοι άν-

11. G. ROLLESTON, Report, ό.π. 21.
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θρωποι εκ του ρωμέικου πληθυσμού είχαν ελληνική υπηκοότητα κι ένας αριθμός, 
ανάμεσα στις δύο με τρεις χιλιάδες, ήσαν Άγγλοι υπήκοοι που υπήγοντο στο καθε-
στώς της Ιονίου Πολιτείας12. 
Επί του σημείου τούτου οφείλουμε να σταθούμε δι’ ολίγων και στην αμφίεση 

του ρωμέικου πληθυσμού της Σμύρνης. Οι ανώτερες τάξεις είχαν γενικά υιοθετήσει 
το δυτικό κοστούμι ένδυσης, το ala franga, ενώ τα λαϊκά στρώματα φορούσαν μια 
τοπική αμφίεση, ένα είδος βράκας, φαρδιάς στους γλουτούς, που έδενε χαμηλά στις 
κνήμες, ώστε να στηρίζει τις κάλτσες. Ο συγγραφέας της περιήγησης παρατηρεί 
την παντελή απουσία της φουστανέλας στους μικρασιάτες Ρωμιούς, που την θεωρεί 
ως χαρακτηριστικό ένδυμα των Αλβανών:«multifold petticoat of the Albanian» ήτοι 
«πολύπτυχο μεσοφόρι των Αλβανών», παρόλο που υιοθετήθηκε ως εθνική ενδυμα-
σία της Ελλάδας. Την παραπάνω περιγραφόμενη ενδυμασία συμπλήρωναν ένα γα-
λάζιο μάλλινο πανωφόρι κι ένα απλό άσπρο πουκάμισο, ενώ οι λίγο πιο εύποροι 
φορούσαν κεντητό γιλέκο13. 

 

 

Φωτογραφία 8. Άποψη του κάστρου στο όρος Πάγος  
(Τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα). Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας  

(Συλλογή Université Bordeaux Montaigne). 

Αναφορικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες συναντούσε κανείς τους Ρω-
μιούς σ’ όλα τα επαγγέλματα κυρίως όμως, στα μέσα του 19ου αιώνα, έτειναν να 
μονοπωλήσουν το εισαγωγικό κι εξαγωγικό εμπόριο. Οι ξένες ασφαλιστικές εται-
ρείες υποχρέωναν τους εμπόρους ν’ απασχολούν στα πλοία με τα οποία μετέφεραν 
                                                  

12. G. ROLLESTON, ό.π. 29. 
13. G. ROLLESTON, ό.π. 
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τα εμπορεύματά τους, ευρωπαίους ναύτες ως και κατώτερο πλήρωμα. Για τις επι-
χειρηματικές τους δραστηριότητες χρησιμοποιούσαν 5-6 αγγλικά ατμόπλοια, ορι-
σμένα εκ των οποίων έφταναν την χωρητικότητα των 1.200 τόνων. Στα πλοία αυτά 
είχαν δώσει αρχαιοελληνικά ονόματα όπως ‘Αρκαδία’, ‘Λακωνία’ κ.λπ. Ως αρνητικό 
στοιχείο στην ρωμέικη εμπορική δραστηριότητα προβάλλεται αορίστως το γεγονός 
πως, σε πολλές των περιπτώσεων, οι μετερχόμενες εμπορικές πρακτικές θα μπορού-
σαν να χαρακτηριστούν ως αποκλίνουσες απ’ ό,τι συνηθιζόταν την εποχή αυτή στην 
Ανατολή να εκτιμάται ως εμπορική πίστη ή δεοντολογία14. 

Φωτογραφία 9. Ο πύργος του ρολογιού της Σμύρνης  
(Τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα). Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας  

(Συλλογή Université Bordeaux Montaigne). 

Τοιουτοτρόπως, οι Ρωμιοί διείσδυσαν και στους δρόμους του θαλάσσιου εμπορί-
ου, ίδρυσαν εμπορικούς οίκους στη Μασσαλία και το Άμστερνταμ και προωθούνταν 
προς την κατεύθυνση των θαλασσίων διόδων και του Λονδίνου, αν και τελικά οι Άγ-

14. G. ROLLESTON, ό.π., 30.
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γλοι κατάφεραν να υπερισχύσουν στον ανταγωνισμό. Η άνοδος των Ελλήνων πά-
ντως στο εμπόριο του λιμανιού και στις συναλλαγές τους με την ενδοχώρα, μέχρι 
και την καταστροφή του 1922, ήταν πλέον αδιαμφισβήτητη15. 

 

 

Φωτογραφία 10. Το αρχαίο υδραγωγείο της Σμύρνης  
(Τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα). Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας  

(Συλλογή Université Bordeaux Montaigne). 

Επί του σημείου τούτου θεωρούμε στοιχείο αμεσότητος την αυτολεξεί μετά-
φραση ενός αποσπάσματος του Thomas Jolliffe για τις προαναφερόμενες εμπορικές 
δραστηριότητες: «Είναι, πιστεύω, καθολικά αποδεκτό για την Σμύρνη, ότι αποτελεί 
μία απ’ τις πλουσιότερες πόλεις της Ανατολής και την πρώτη εμπορική πόλη των 
οθωμανικών κτήσεων. Αυτή η υπεροχή έχει αποκτηθεί όχι απ’ την ιδιοφυΐα της 
τοπικής εξουσίας αλλά απ’ την ικανότητα και την δραστηριότητα της ευρωπαϊκής 
επιχειρηματικότητας. Πλοία απ’ όλες τις μεριές της γης συναντώνται στο λιμάνι 
της καθιστώντας το κέντρο του εμπορίου. Μεταξύ των κυριότερων προϊόντων περι-
λαμβάνονται το ακατέργαστο βαμβάκι, το βαμβακερό νήμα, φτιαγμένο από τρίχω-
μα αίγας, φαρμακευτικά είδη κι όλων των ειδών τα χαλιά. Την ίδια περίοδο αξιο-
σημείωτο είναι και το εμπόριο με την Περσία, που αφορά το μετάξι. Στην διάρκεια 
μιας χρονιάς τα καραβάνια μεταφέρουν έως και 200 μπάλες ή και περισσότε-
ρες.»16. 

                                                  
15. Κ. ΤΣΑΓΚΡΙΔΗΣ, Από την ουτοπία στον τόπο – Η πόλη της Σμύρνης, Αθήνα 2001, 

46. 
16. Narrative, ό.π. 257. 
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Φωτογραφία 11. Το καμπαναριό του Μητροπολιτικού ναού της αγίας Φωτεινής 
(Τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα). Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας 

(Συλλογή Université Bordeaux Montaigne). 
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Σύμφωνα μ’ έναν άλλον περιηγητή, τον Richard Claridge, λίγο αργότερα, το 
1837, η Σμύρνη ήταν ένα μεγάλο αστικό εμπορικό κέντρο που, κατά γενική εκτί-
μηση, είχε περίπου 100.000 κατοίκους. Σύμφωνα με τουριστικούς οδηγούς της ε-
ποχής, τα προάστια του Μπουτζά και του Μπουρνόβα ή, όπως αναφέρονται στην 
αγγλική τους εκδοχή, Boudja και Bournabat, ήταν απ’ τα πλέον αξιοθέατα της ευ-
ρύτερης περιοχής κι η εμπορική τάξη της πόλης κατ’ εξοχήν επέλεγε την διαμονή 
σ’ αυτά, ενώ εισερχόταν στο κυρίως αστικό συγκρότημα μόνον για επιχειρηματι-
κούς λόγους. Μάλιστα, στο ίδιο κείμενο ο περιηγητής καλείται να παρατείνει την 
διαμονή του σ’ αυτή την πόλη που αποκαλείται «The Paris of the Levant». Ιδιαίτε-
ρη μνεία γίνεται για τις κομψές κυρίες της πόλης με τα χαρακτηριστικά φορέματα 
που αποκαλούνται tournures17· η εμφάνιση τούτη υπέβαλε τον συγγραφέα, επηρε-
ασμένο προφανώς απ’ την κλασική του παιδεία, να θεωρήσει τις μορφές αυτές ως 
πρότυπα της ελληνικής γλυπτικής18. 
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται, επίσης, στην εμπορική κίνηση της πόλης, της οποίας η 

αύξηση είναι ανάλογη μ’ εκείνην του Πέρα στην Κωνσταντινούπολη. Ο μουσουλμα-
νικός πληθυσμός εξέφραζε δυσαρέσκεια γι’ αυτές τις πρωτόφαντες μεταβολές που 
τις απέδιδε στις μεταρρυθμιστικές νομοθετικές πρωτοβουλίες του σουλτάνου Μαχ-
μούτ Β’ ο οποίος εξέδωκε τα πρώτα διατάγματα στην κατεύθυνση της εισαγωγής 
των μεταρρυθμίσεων του Tanzimat, και θεωρούσε πως η παραδοσιακή οθωμανική 
φυσιογνωμία της Σμύρνης είχε αλλοιωθεί ανεπανόρθωτα. Το ίδιο κείμενο ανατρέ-
χει στα γεγονότα της περιόδου της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης απεικονί-
ζοντας εναργώς με τον τρόπο αυτόν την αντιστροφή της πορείας των πραγμάτων 
που σημειώθηκε, αρχής γενομένης απ’ την δεκαετία του 183019. Απ’ αυτό το χρο-
νολογικό όριο εκκινεί μια περίοδος σχεδόν εκατονταετής που, με μικρές αποκλίσεις 
κι ανασχετικά φαινόμενα, είναι κατά σχεδόν γεωμετρική πρόοδο αναπτυξιακή, ώ-
στε να οδηγηθούμε στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, οι οποίες αποτελούν 
τον κολοφώνα της σμυρναϊκής ακμής. 
Ολοκληρώνοντας τις περιηγητικές πληροφορίες γι’ αυτήν την περίοδο της ιστο-

17. Πρόκειται για τα χαρακτηριστικά γυναικεία ενδύματα τα οποία στο άνω μέρος της φού-
στας έχουν υποστρώματα, ώστε ν’ ανασηκώνονται. 

18. R. T. CLARIDGE, Α guide along the Danube, from Vienna to Constantinople, Smyrna,
Athens, the Morea, the Ionian Islands – From the notes of a journey made in the year 1836, 
London 1837, 181. 

19. Η περιγραφή με την οποίαν χρωματίζεται αυτή η αντίθεσή ανάμεσα στο παρελθόν και
το παρόν του 1836, έχει ως εξής: «Παλαιότερα, κατά την περίοδο του ελληνικού αγώνα για ανε-
ξαρτησία, η άφιξη των ειδήσεων περί της επανάστασης σ’ αυτήν την πλευρά των οθωμανικών 
κτήσεων ήταν το σινιάλο εκκίνησης του διωγμού των Ελλήνων της πόλης· τους πυροβολούσαν εν 
μέσω των δρόμων με την καταφανή ευχαρίστηση που απολαμβάνει ο αθλητής, όταν εξασκείται 
στο άθλημά του», R. T. CLARIDGE, Α guide, ό.π. 181. 
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ρίας της πόλης, αναφέρουμε τα δύο προτεινόμενα στους ευρωπαίους ταξιδιώτες κα-
ταλύματα, την Pension Suisse και τον ξενώνα της Madame Marachina που προσέ-
φεραν την ανετότερη φιλοξενία με κόστος ένα δολάριο την ημέρα, ενώ για την με-
τακίνηση απ’ την Αθήνα η ατμοπλοϊκή σύνδεση, μέσω της Εταιρίας Levant 
Steamer, εκτελείτο δύο φορές το μήνα20. 
Πέραν όμως από την πλούσια περιηγητική φιλολογία για την Σμύρνη του 19ου 

αιώνα, ο ομογενειακός Τύπος της εποχής είναι με την σειρά του εξίσου πλούσια 
πηγή, απ’ όπου μπορεί ν’ αρυσθεί κανείς στοιχεία για το εξαιρετικά ενδιαφέρον 
ζήτημα της καθημερινότητας, της κοινοτικής ζωής και της δημόσιας ασφάλειας 
στην πόλη και την περιμετρική ύπαιθρο. Ειδικά γι’ αυτό το τελευταίο ζήτημα πρέ-
πει να επισημάνουμε ότι οι περισσότερες προσπάθειες διασφάλισής της συνήθως 
εξαντλούνταν στο νομικό πρόταγμα της οιονεί αυτοδικίας, δηλαδή της υπέρ το δέον 
αυστηρής τιμωρίας όσων παραβατών είχαν την ατυχία να συλληφθούν, που επιβάλ-
λονταν από νεοδιοριζομένους βαλήδες ή μουτεσαρίφηδες – επάρχους οι οποίοι επι-
θυμούσαν να κερδίσουν εντυπώσεις στα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας τους21. 
Γεγονός πάντως είναι πως στις καθημερινές μετακινήσεις των ανθρώπων στους 

δρόμους της επαρχίας της Σμύρνης αλλά κι εντός των περιοχών κατοικίας τους, 
στην διάρκεια των μεταρρυθμίσεων του Tanzimat (1839-1876), την κυρίως περίο-
δο αναφορά μας, διαπιστώνεται ότι πολλές φορές το αίσθημα ανασφάλειας κυριαρ-
χούσε και βέβαια όχι μόνον στους μη Μουσουλμάνους. Ακόμη και μέχρι το 1845, 
μιαν 25ετία πριν απ’ το συμβάν στο οποίο θ’ αναφερθούμε κατωτέρω, αστυνομικά 
καθήκοντα εκτελούσε ο στρατός και μόνον απ’ την χρονιά εκείνη συστήθηκε χωρι-
στό αστυνομικό σώμα υπαγόμενο αρχικά στο νέο Αστυνομικό Συμβούλιο, (Polis 
Meclisi) και κατόπιν στο Συμβούλιο Χωροφυλακής, (Μeclis-i Zabita), που όμως 
εξακολουθούσε να τελεί υπό στενή στρατιωτική επιτροπεία. Η αναβλητικότητα 
στην ίδρυση ενός σύγχρονου αστυνομικού σώματος κι η διαφθορά στις τάξεις της 
Χωροφυλακής (Zabtiye) αποτελούσαν τις σταθερές ενός συστήματος που δε στάθη-
κε ούτε το 19ο αιώνα και παρά τις διακηρύξεις του Tanzimat ικανό, ώστε να εξα-
σφαλίσει τις απαιτούμενες συνθήκες ασφάλειας για τους πληθυσμούς22. 
Προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθούν εν συντομία όσα εκτέθηκαν υπό μορφήν 

γενικών διαπιστώσεων, επιλέχθηκαν κάποια αποσπάσματα δημοσιευμάτων του 
ομογενειακού ‘Νεολόγου’ Κωνσταντινουπόλεως23. Οι εκδότες του εντύπου, πρυτά-

                                                  
20. R. T. CLARIDGE, Α guide, ό.π. 182. 
21. Βλ. ανάλογες περιπτώσεις κι από άλλες οθωμανικές επαρχίες, της ίδιας περιόδου, στην 

Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ-ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, Ελληνικά Προξενεία στη Θράκη, Αθήνα 1976, 51-52. 
22. Για την ίδρυση και λειτουργία των προαναφερθέντων σωμάτων ασφαλείας βλ. σχετικά 

στο: ST. J. SHAW – E. KURALSHAW, Ηistoryof the Ottoman Empire and Modern Turkey, 2, 
Cambridge 1985, 91. 

23. Για το χρονικό διάστημα που αφορά το παρόν κείμενο, η εφημερίδα κυκλοφορούσε τρις 
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νεις της ρωμέικης δημοσιογραφίας, Βουτυράς, Βρετός και Βαφειάδης περιελάμβα-
ναν συχνά στα φύλλα της εφημερίδας ποικίλου περιεχομένου ανταποκρίσεις απ’ την 
Σμύρνη με γλαφυρές περιγραφές σκηνών της καθημερινότητας. 

Φωτογραφία 12. Το προσκύνημα του τάφου του αγίου Πολυκάρπου, πολιούχου 
της Σμύρνης, στο όρος Πάγος (Τελευταίο τέταρτοτου  19ου αιώνα). Πηγή: Εθνική 

Βιβλιοθήκη της Γαλλίας (Συλλογή Université Bordeaux Montaigne). 

Ειδικότερα, στο φύλλο της 21ης Ιανουαρίου 1871, υπάρχει επαινετική επιστολή 
για τις προσπάθειες του Βαλή του Βιλαετίου Αϊδινίου (επαρχίας Σμύρνης), Sadık 
paşa, να εμπεδώσει το αίσθημα της δημόσιας ασφάλειας. Τα επαινετικά σχόλια του 
ανταποκριτή αφορούν τα περιοριστικά μέτρα που εξέδωκε ο διοικητής, για να περι-
ορίσει τις έκνομες νυκτερινές δραστηριότητες περιθωριακών στοιχείων. Στο κείμενο 
διαλαμβάνονται τα εξής: Ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης μελετήσασα τὰ ἐπὶ τοῦ ζητήματος 
τούτου ἐνέκρινε νὰ διατάξῃ καὶ διέταξεν ἤδη ἀπὸ τῆς παρελθούσης δευτέρας ὅπως 
ἅπαντα τὰ ἐν ταῖς συνοικίαις καφενεῖα κλείωσιν ἀπὸ τῆς 9ης μ.μ. ἰσχυραὶ δὲ περί-
πολοι περιέρχονται δι’ ὅλης τῆς νυκτὸς τὴν πόλιν. Τὸ σωτήριον τοῦτο μέτρον 
ἐπιδοκιμασθὲν παρὰ πάντων τῶν πολιτῶν δὲν δυσηρέστησεν ἢ μόνον τοὺς ἀλήτας 
καὶ νυκτοκλέπτας, οἵτινες ἐστερήθησαν οὕτω τῶν ἀσφαλῶν ἐνεδρῶν αὐτῶν, ἐξ ὧν 

της εβδομάδος, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο. 
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ἐφορμῶντες ἐν εὐθέτῳ ἐληίζοντο τὰς παρακειμένας οἰκίας24. Παρ’ όλον όμως που 
το μέτρο αυτό έχαιρε της υποστήριξης του ντόπιου πληθυσμού, φαίνεται ότι προ-
κάλεσε την αντίδραση των δυτικών προξενικών αρχών που έσπευσαν, στο πλαίσιο 
της προστασίας των συμφερόντων των ξένων υπηκόων, να το υπονομεύσουν εμποδί-
ζοντας το κλείσιμο καφενείων ιδιοκτησίας ευρωπαίων υπηκόων. 
Στην ίδια ανταπόκριση μνημονεύονται κι άλλες ενέργειες του Βαλή, στρεφό-

μενες στην αυτήν κατεύθυνση. Επί παραδείγματι, καταρτίστηκε 12μελής επιτρο-
πή, με συμμετέχοντες τρεις προύχοντες εξ εκάστης των τεσσάρων κοινοτήτων της 
πόλης, η οποία ανέλαβε να εξετάσει και να ελέγξει την κατάσταση των «ἀέργων», 
όπως χαρακτηρίζονται, ανδρών και γυναικών της πόλης. Μεταξύ άλλων, αναφέ-
ρεται αυτολεξεί ότι: Ἐκαθάρισε τὰς διαφόρους συνοικίας ἐκ τῶν ἐν αὐταῖς οἰκου-
σῶν ἐκδεδιῃτημένων (εκδιδομένων) γυναικῶν, καὶ διέταξε τὴν ἀπογραφὴν καὶ 
ὑπαγωγὴν αὐτῶν εἰς τὴν δικαιοδοσίαν τῆς ἀστυνομίας καὶ τὴν ὑπὸ ἰατρῶν 
ἐπίβλεψιν καὶ ἐπίσκεψιν αὐτῶν25. 
Εξαιρετικής σημασίας στιγμιότυπο στην αφήγηση του ανταποκριτή του ‘Νεο-

λόγου’ είναι η περιγραφή της εκτέλεσης ενός διαβόητου καταδίκου για κακουρ-
γήματα, κρατουμένου την περίοδο εκείνη στις φυλακές της Σμύρνης, του Hakkı 
efendi ή Yürük bey, με καταγωγή απ’ την İnebolu. Η αφήγηση ξεκινά απ’ την 
στιγμή που έφτασε στην πόλη το αυτοκρατορικό φιρμάνι με την διαταγή της εκτέ-
λεσης. Είναι αρκούντως ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε όλη την σκηνή, διότι 
πιστεύουμε πως σπανίως σε κείμενα της εποχής περιλαμβάνονται τέτοιες περιγρα-
φές οι οποίες αποτυπώνουν την δικαιική κουλτούρα μιας κοινωνίας που εξ απόψεως 
νομικού πολιτισμού εξακολουθεί ακόμη να διέπεται απ’ τις αρχές της προμπεκαρι-
ανής φιλοσοφίας της ποινής.  
Το απόγευμα της Κυριακής 3 Ιανουαρίου 1871, ο κατάδικος μεταφέρθηκε απ’ 

τις φυλακές του Cezair han, όπου εκρατείτο, στο κτήριο της Αστυνομίας και διανυ-
κτέρευσε εκεί μέχρι τις 4 το πρωί26. Εκείνη την ώρα ο διοικητής της Χωροφυλα-

                                                  
24. Νεoλόγος, φ. 724, 21/01/1871. 
25. Νεολόγος, φ. 724, 21/01/1871. 
26. Πρόκειται για το παλιό κτήριο των φυλακών της Σμύρνης στην κεντρική περιοχή που εί-

ναι γνωστή ως Kemeraltı, και χρησιμοποιήθηκε ως χώρος κράτησης απ’ το 1838 έως το 1912. 
Στην διαδικτυακή διεύθυνση, http://www.ithakiajans.com/izmir/izmir.htm, (τελευταία ανάκτη-
ση 15/12/2010), εντοπίσαμε τις παρακάτω πληροφορίες για το εν λόγω κτήριο, μη υφιστάμενο 
σήμερα: «1838 Brüksel anlaşması, tüm Osmanlı ülkesinde olduğu gibi, İzmir'de de bir 
hapishanenin açılmasını gerekli kılmıştır, bunun üzerine, Cezayir hanı hapishane olarak 
kullanılmaya. Hükümet Konağının yapılması sırasında vilayet hapishanesinin de inşası gelmişse 
de, ancak 1912 yılında günümüzde Konakta çok katlı otopark olarak kullanılan yerde hapishane 
yapılmıştır.». Σ’ άλλη διαδικτυακή διεύθυνση, http://en.wikipedia.org/wiki/ Kemeralt%C4%Bı, 
(τελευταία ανάκτηση 16/12/2010), εντοπίστηκε συμπληρωματικά η διευκρίνιση: «Another 
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κής, Salim bey, διέταξε ν’ αφαιρεθούν τα δεσμά του καταδίκου και να δεθούν μόνον 
τα χέρια του. Στην διάρκεια της διαδικασίας αυτής ο κατάδικος υποψιάστηκε τι τον 
περίμενε, κι άρχισε να ρωτά τους δεσμοφύλακές του, για να λάβει όμως παραπει-
στικές απαντήσεις. Ως χώρος εκτέλεσης είχε οριστεί η περιοχή του Odun çarşısı27. 
Στο σημείο εκείνο ο Hakkı κατάλαβε ακριβώς τι επρόκειτο να του συμβεί, μόλις 
είδε το ικρίωμα και την αγχόνη να αιωρείται, και πλέον έχασε κάθε ελπίδα χάριτος. 
Αφού διαβάστηκε η καταδικαστική απόφαση και το φιρμάνι που επέβαλε την εκτέ-
λεσή της, ο κατάδικος έγειρε το κεφάλι στο στήθος και ψιθύρισε:«ettiğim buldum» 
– βρήκα αυτό που έκανα. Ακολούθως, ο διοικητής της Χωροφυλακής τον προέτρε-
ψε να προσευχηθεί και, κατόπιν τούτου, ζήτησε να πιει λίγο νερό κι έφαγε ελιές, 
σύμφωνα με το έθιμο που προηγείτο της εκτέλεσης· ο δήμιος του πέρασε την αγχό-
νη και μετά από πέντε λεπτά η αγωνία του ετοιμοθανάτου έλαβε τέλος. Τα δύο 
πρωτοπαλίκαρα του Hakkı, ο Kehaya Osman κι ο Saban, καταδικάστηκαν αναλό-
γως της συμμετοχής τους στα εγκλήματα της συμμορίας, ο μεν πρώτος σε δεκαετή 
φυλάκιση στην Κύπρο, ο δε δεύτερος σε πενταετή στις ίδιες φυλακές. 
Αφήνοντας, εν συνεχεία, το θέμα της δημόσιας ασφάλειας θα εστιάσουμε σε 

κάποιο άλλο συνταρακτικό γεγονός στην Σμύρνη. Πρόκειται για την πλημμύρα του 
Μέλητος ποταμού, τη νύχτα της 16ης προς 17η Φεβρουαρίου 1871. Την θεομηνία 
περιέγραψε ο ανταποκριτής του ‘Νεολόγου’ στο φύλλο της 28ης Φεβρουαρίου του 
1871. Απ’ την εισαγωγή του κειμένου του ο ανταποκριτής δηλώνει μετ’ επιτάσεως 
ότι: Ἡ μνήμη τῆς κατὰ τὴν νύκτα ἐκείνην ἐνσκηψάσης θεομηνίας δὲν δύναται ἢ 
νὰ παραμείνῃ παρὰ τοῖς μεταγενεστέροις ὡς ἀποφράς τις ἀνάμνησις σημαίνουσα 
λυπηρὰν ἐποχὴν ἐν τῷ μακρῷ βίῳ τῆς Σμύρνης28. 
Το κακό ξεκίνησε μετά από τριάντα μέρες συνεχών βροχοπτώσεων που έκαναν 

την κοίτη του Μέλητος, βάθους πάνω από 20 πόδια, να υπερχειλίσει και να κατα-
κλύσει τους γύρω κήπους κι αγρούς. Το σύνολο του αστικού συγκροτήματος της 
Σμύρνης, απ’ το ύψος του Μπουρνόβα, έμοιαζε μ’ απέραντη λίμνη. Όλοι οι δρόμοι 
της πόλης μετατράπηκαν σε διώρυγες που τα νερά τους έφταναν μέχρι το ενάμισι 

historically important and no longer existing one "Cezayir Han" (literally "Han of Algiers"), 
from where western Anatolia's excess force had been annually dispatched to the Ottoman 
protectorate of Algiers for centuries.». 

27. Odun çarşısı κυριολεκτικά σημαίνει αγορά ξύλου. Πρόκειται για μικρό δρόμο στο παλιό λι-
μάνι, που καταλήγει στο παραθαλάσσιο Kızlarağası han, αφού διέρχεται απ’ το Hisar cami. Προς 
το εσωτερικό της πόλης ο δρόμος άρχιζε στην διασταύρωση με την οδό Hırdavatçılar, ήτοι των πω-
λητών χρωμάτων κι ειδών κιγκαλερίας. Η επισήμανση του δρόμου έγινε βάσει του τοπογραφικού 
σχεδιαγράμματος του E. KAYIN, İzmir Oteller Tarihi, İzmir 2000, που παραθέτει ο Κ. ΤΣΑ-
ΓΚΡΙΔΗΣ, Από την ουτοπία στον τόπο, ό.π. 73. Πληροφορίες για τους δρόμους και τις αγορές της 
περιοχής βλ. επίσης και στον P. TUĞLACI, Osmanlı Şehirleri, İstanbul 1985, 181-183. 

28. Νεολόγος, φ. 732, 28/02/1871.



ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ  248 

μέτρο, κι όλες οι μετακινήσεις των πολιτών, προκειμένου να σωθούν απ’ την κατα-
στροφή, γίνονταν με βάρκες. Το θέαμα αυτό, κατά τους χαρακτηρισμούς του αντα-
ποκριτή, ήταν λυπηρό και σπαραξικάρδιο: «Ἔβλεπες ἐπὶ τῶν ἀκατίων ἐστοιβα-
σμένους ἀσθενεῖς, ἀναπήρους καὶ νήπια φεύγοντα περίτρομα τὴν μανίαν τῶν ὁλονὲν 
ὑψουμένων ὑδάτων.»29. 

 

Φωτογραφία 13. Η εκκλησία του προφήτη Ηλία στην Σμύρνη  
(Τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα). Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας  

(Συλλογή Université Bordeaux Montaigne). 

Οι οθωμανικές αρχές της πόλης, ο Βαλής, ο Μουτεσαρίφης κι ο διοικητής της 
Χωροφυλακής βρέθηκαν απ’ την πρώτη στιγμή στον τόπο της καταστροφής, προ-
σπαθώντας να διασώσουν τους κατοίκους. Οι υπάλληλοι της δημαρχίας, μπαίνοντας 
μέχρι τη μέση στα νερά, προσπαθούσαν να χαλάσουν τα λιθόστρωτα των δρόμων, για 
να βρει διέξοδο το νερό. Απ’ το προξενικό σώμα ο μόνος που βρέθηκε στο πλευρό των 
κατοίκων, ήταν ο πρόξενος της Αγγλίας, Κόμπερμπατς, ο οποίος διένειμε τρόφιμα 
και χρήματα στους πλημμυροπαθείς. Μετά από τέσσερις ώρες, προς το μεσημέρι της 
17ης Φεβρουαρίου, η στάθμη του νερού άρχισε σταδιακά να πέφτει και τότε έγινε 
ορατό το μέγεθος της καταστροφής. Συνολικά καταστράφηκαν 74 σπίτια απ’ τα ο-
ποία τα 36 κατέρρευσαν εκ θεμελίων. Κοντά στη γέφυρα, στη συνοικία Μορτάκια, 

                                                  
29. Νεολόγος, φ. 732, 28/02/1871. 
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βρέθηκαν δύο πτώματα ενός άνδρα κι ενός παιδιού 12 ετών. Σε μιαν ακόμη περίπτω-
ση σημειώθηκαν ανθρώπινες απώλειες, όταν η πρωινή αμαξοστοιχία που έφθανε στη 
Σμύρνη απ’ το Αϊδίνι, έπεσε πάνω σε φερτές ύλες που είχαν καλύψει την σιδηροδρο-
μική γραμμή, μ’ αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο μηχανικός του τρένου και δύο υπάλλη-
λοι. Παρόμοιες καταστροφές συνέβησαν σ’ ολόκληρη την επαρχία, μεγιστοποιώντας 
τις απώλειες της φυσικής καταστροφής. Ο Βαλής συνέστησε επιτροπή στην οποίαν 
ανέθεσε την καταγραφή των ζημιών, την διερεύνηση των αιτίων και τη μελέτη λή-
ψης μέτρων προς αποφυγή παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον. 
Ως επίλογος στην παρούσα αφήγηση προκρίθηκε να παρατεθεί μια ακόμη α-

νταπόκριση του ‘Νεολόγου’ Κωνσταντινουπόλεως, με τίτλο ‘Ανάλεκτα εκ Σμύρ-
νης’30. Ο απογραφικός χαρακτήρας του κειμένου είναι κατά την άποψή μας εξαιρε-
τικά διαφωτιστικός για την εικόνα της πόλης στην αρχή της τελευταίας τριακοντα-
ετίας του 19ου αιώνα. Η ανταπόκριση στην εφημερίδα έχει ημερομηνία 27 Μαΐου. 
Η περιγραφή ξεκινά με τις αναφορές στην συνεχή οικοδόμηση νέων κτηρίων σ’ 

ολόκληρο το αστικό συγκρότημα αλλά και την ανακαίνιση παλαιοτέρων. Παρ’ όλην 
όμως την πολεοδομική επέκταση η αστική ανάπτυξη εξακολουθούσε ν’αντιμετω-
πίζει μεγάλα προβλήματα κυρίως εξαιτίας των αδυναμιών της δημοτικής αρχής και 
των υπηρεσιών της. Η οικονομική στενότητα της δημοτικής αρχής είχε τις παρα-
κάτω συνέπειες:…πολλαχοῦ σωροὶ λοφώδεις ἀκαθαρσιῶν, ἀγυιαὶ καὶ ρύμαι βορβο-
ρώδεις, ἀφώτιστοι αἱ πλεῖσται τῶν κυρίων ἀγυιῶν τὴν νύκτα, ἄθλια παντοῦ λιθο-
στρώματα, συντρίβοντα τοὺς πόδας τῶν διαβαινόντων, ὅταν ἔχουσι μάλιστα τινὰς 
καταβόθρας ἀνοικτάς, μὴ κλειομένας, ὡς δεῖ, παρὰ τῆς ἀστυνομίας ἐγκαίρως31. 
Παράλληλα, στο κείμενο επισημαίνεται η έλλειψη πλατειών και χώρων περιπάτων, 
ενώ καταγγέλλεται η παντελής ανυπαρξία αγορανομικών μέτρων, μολονότι στο 
συγκεκριμένο ζήτημα η νομαρχιακή διοίκηση έδειξε την διάθεση να καταβάλει κά-
ποιες προσπάθειες. 
Εν συνεχεία, ο ανταποκριτής επικεντρώνει τις σημειώσεις του στην ρωμέικη 

κοινότητα της πόλης, ξεκινώντας απ’ τα δημογραφικά δεδομένα. Οι Ρωμιοί της 
Σμύρνης έφθαναν στο ήμισυ του πληθυσμού, δηλαδή στις 90 χιλιάδες ψυχές, με 12 
εκκλησίες, ένα γυμνάσιο, την Ευαγγελική Σχολή, 8 μεγάλα και μικρότερα αλληλο-
διδακτικά σχολεία αρρένων, πέντε κοινά σχολεία θηλέων κι ορισμένα μικτά. Απ’ τα 
ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της κοινότητας σε μεγάλη ακμή ήταν το σχολείο αρρένων 
του Αρώνη, το θηλέων του Αναστασιάδη και το μικτό του Μαρκουλίδη. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση, ότι πολλά παιδιά από ρωμέι-

κες οικογένειες φοιτούσαν σε σχολεία των «ἀλλογενῶν καὶ ἀλλοθρήσκων» (sic), 
όπως προφανώς χαρακτηρίζονται τα λεβαντίνικα, καθολικά ή προτεσταντικά σχο-
λεία, γεγονός που επισύρει τα αρνητικά σχόλια του συντάκτη του κειμένου. Το ξε-

30. Νεολόγος, φ. 778, 22/06/1871.
31. Νεολόγος, φ. 778, 22/06/1871.
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στράτισμα απ’ τα ορθόδοξα κοινοτικά σχολεία θεωρείται ότι παράγει αποφοίτους 
…μὴ ὠφελοῦντες τὴν ἡμετέραν κοινωνίαν… μὴ σεβομένους καὶ τὴν ἐκκλησίαν,
ὅσον δεῖ,…32. Κατά συνέπεια, ο κοσμοπολιτισμός της σμυρναϊκής κοινωνίας σαφώς 
ενοχλεί τα διακεκριμένα μέλη της κοινότητας, προφανώς δε και τους εκκλησιαστι-
κούς ταγούς, εφόσον η απομάκρυνση απ’ τους παραδοσιακούς θεσμούς του μιλλέτ, 
της θρησκευτικής κοινότητας, σήμαινε αλλαγή συνείδησης33· και σε μιαν αστική 
κοινωνία ευρισκόμενη στο στάδιο γοργής μετάβασης και διαμόρφωσης της εθνικής 
ιδέας, η απώλεια δεν ήταν πλέον μόνον της θρησκευτικής αλλά και της άμεσα συν-
δεόμενης μ’ αυτήν εθνικής ταυτότητας34. 
Εντέλει, η κοινωνική δράση της κοινότητας επισφραγίζεται με το ορφανοτρο-

φείο, το νοσοκομείο και την λέσχη, αποτυπώνοντας την εικόνα μιας ανθούσας πολι-
τείας με δυναμικές προοπτικές που τις παρείχε άφθονες τόσο η γεωγραφική θέση 
της, όσο κι η σύνθεση του πληθυσμού της. Οι βάσεις για την πληθωρική ακμή της 
πρώτης εικοσαετίας του 20ού αιώνα, είχαν ήδη τεθεί απ’ το δεύτερο μισό του 19ου. 
Ο συνδυασμός της φιλελευθεροποίησης, όσο κι αν αυτή ήταν αμφισβητήσιμη, της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας κι η ένταξη της πόλης στο δίκτυο των εμπορικών λιμέ-
νων όχι μόνον της ανατολικής Μεσογείου αλλά και παγκοσμίως, επέτρεψαν στην 
Σμύρνη της ιστορούμενης εποχής, παρά τις σχετικές οπισθοδρομήσεις, να κατα-
κτήσει τον τίτλο μιας εκ των πλέον λαμπρών μητροπόλεων του ρωμέικου στοιχείου, 
του δραστηριοποιούμενου στο οθωμανικό πολιτικοκοινωνικό πλαίσιο. 

32. Νεολόγος, φ. 778, 22/06/1871.
33. Τα υπό συζήτηση εκπαιδευτικά ιδρύματα αποτέλεσαν εκ των κυρίων μέσων διείσδυσης

των ευρωπαϊκών χωρών αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών στην οθωμανική κοινωνία, πράγμα 
που είναι ευρέως γνωστό. Αρχικά δημιουργήθηκαν, για να καλύψουν τις ανάγκες των Ευρωπαίων 
κι Αμερικανών που είχαν εγκατασταθεί στην Αυτοκρατορία, γρήγορα όμως ανοίχθηκαν διάπλατα 
και στους ντόπιους. Εννοείται βέβαια ότι οι ντόπιοι αυτοί, το κοινό δηλαδή στο οποίο απευθύνο-
νταν τα ξένα σχολεία, ήταν άνθρωποι πρόθυμοι ν’ ασπαστούν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, νοοτρο-
πία και τρόπο ζωής. Σε σύγκριση με τα οθωμανικά ιδρύματα των διαφόρων μιλλέτ οι ευρωπαϊκές 
σχολές προσέφεραν ευρύ φάσμα διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Την γνώμη αυτήν εκφράζει η Μ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ, Θεσσαλονίκη, ό.π. 260-261. 

34. Οι ενδοκοινοτικές αυτές διεργασίες αντανακλούν τις προσπάθειες συμβιβασμού των παλιών
με τις νέες δυνάμεις που εμφανίζονται. Στο σημείο αυτό επικαλούμαστε την άποψη που διατυπώνει 
η Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Μικρά Ασία 19ος αι. – 1919, Οι Ελληνορθόδοξες Κοινότητες – Από 
το Μιλλέτ των Ρωμιών στο Ελληνικό Έθνος, Αθήνα 1997, 336, που, επιχειρώντας ν’ αποτιμήσει 
τις κοινοτικές διεργασίες στην Σμύρνη του 19ου αιώνα τις χαρακτηρίζει ως συμβιβασμό του παραδο-
σιακού ρόλου της κοινότητας στο οθωμανικό πλαίσιο – ρόλο που έχουν αναλάβει οι παραδοσιακές 
ομάδες – και του ρόλου που πρέπει να έχει η κοινότητα σύμφωνα με τις διεκδικήσεις των νέων 
ομάδων. Εντέλει, ό,τι συμβαίνει στο σύνολο της οθωμανικής κοινωνίας και πολιτικής ζωής εκφρά-
ζεται σε μικρογραφία στον περιορισμένο χώρο της κοινότητας. 



REVISITING THE COMMUNIST PAST:  
HISTORIOGRAPHY, POLITICS AND MEMORIALS  

IN BULGARIA AFTER 1989 

ELEONORA NAXIDOU 

Introduction 

You have lived during both periods -communism and the current one- which 
one is better?1 This question, posed to Evgenia Ivanova, Professor at the New 
Bulgarian University of Sofia, by one of her students who was born after 1989 
encapsulates the main dilemma of the Bulgarian society concerning the evalua-
tion of their recent past. Almost three decades after the fall of the communist 
regime (1989-2016), and ten years after the country’s accession to the EU 
(2007), the Bulgarians still take contradictory stances in terms of their recent 
communist history. In October 2012 a group of protesters entered the hall of the 
Sofia University where a conference dedicated to Lyudmila Zhivkova, daughter 
of the communist leader Todor Zhivkov, was about to start and cancelled the 
event. Waving banners that stated Zhivkova is a communist, not a national 
leader, they claimed that the gathering was not an academic meeting but an at-
tempt to restore the reputation of the communist regime2. Moreover, the History 
Department’s initiative to organize such a Conference was strongly criticized by 
right wing political parties and social networks as communist propaganda. In 
defense of the event, Ivan Ilchev, University rector pointed out that the Confer-
ence was a democratic forum for expressing opinions about Zhivkova3.     

This paper examines the process of reassessing the communist past in 21st 
century Bulgaria, which is a main issue that still stirs up Bulgarian society and 
affects all domains of public life. In the context of the ongoing debate three inter-

1. E. IVANOVA, “Pametta za Komunizma: Nostalgiia, Travma, Prismex, Sram, Za-
brava”, in: M. Gruev – D. Mishkova (ed.), Balgarskiiat Komunizam. Debati i Interpretacii, 
Centar za Akademichni Izcledvaniia, Sofia 2013, 21. 

2. “Demonstrators Block Tribute to Bulgaria’s “Communist Princess”, available at
http://www.novinite.com/view_news.php?id=144279 (last visited 19 September 2016). 

3. “Tribute to Communist Dictator’s Daughter Stirs Outrage in Bulgaria”, available at
http://www.novinite.com/view_news.php?id=144253 (last visited 20 September 2016). 
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twined aspects of the phenomenon are dealt with: the re-interpretation of the 
communist past and the revision of the master narrative that contemporary his-
torians have embarked on, the political developments, the fate of communist 
monuments and commemorative days and the construction of anti-communists 
memorials all of which which have been designed to serve specific ideological and 
political functions.  

Reconstructing the Communist past 

In 1989, the “peaceful revolution” or promiana (change), as it is commonly 
referred to in Bulgaria, brought about the collapse of the communist system of 
governance and the country, released from its long-standing Soviet embrace, 
took decisive steps towards democratization and Europeanization. From the on-
set, the new democratic environment was conducive to heated public dialogue on 
the evaluation of the 45 years of communist rule and a re-interpretation of the 
historical past from the end of World War I (1919-1989). The communist ver-
sion of history, which was meticulously built on Marxist principles and reviewed 
more than once according to the directives of the ruling party, was no longer 
plausible. The first to discredit it were liberal historians, intellectuals, politicians, 
and journalists. As one might expect, the main topics under discussion were the 
legitimacy of the Communist rise to power and the role of the Soviet Union in 
this development. 

According to the official communist narrative, with slight variations in argu-
mentation at certain times, all Bulgarian governments from 1923 to 1944 were 
characterized as fascist with the exception of that of the National Coalition 
(1931-1934)4. Moreover, the 1941-44 regime was defined as being monarcho-
fascist i.e. fascist rule imposed by the monarch5. The assertion regarding the fas-
cist nature of the Bulgarian ruling elites was mainly based on their pre-WWII, 
pro-German policies, which culminated in Bulgaria’s accession to the Axis alli-
ance in 19416. The decision to join the Axis was considered deliberate and the 

4. Since the 1960’s, however, some historians have rejected the fascist character of some
inter-war administrations, such as Konstantin Muraviev’s (2-9 September 1944), Andrey 
Lyapchev’s (1926-1931) and Aleksandar Cankov’s (1923-1925), in this way deviating from 
the party line. See: R. DASKALOV, Ot Stambolov do Zhivkov. Golemite Sporove za Novata 
Balgarska Istoria, Gutenberg, Sofia 2009, 188-196.  

5. D. DOCHEV, Monarho-fashizmat sreshtu Narodnata Saprotiva 1941-1944, Partizdat,
Sofia 1983. 

6. V. BOJINOV, “L’ Entrainement de la Bulgarie dans la Seconde Guerre Mondiale et ses
Consequences”, Etudes Historiques 2 (1965) 494-496. 
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declarations about neutrality hypocritical attempts to hide the real intentions7. 
Initially, communist historians claimed that Bulgaria was under German occupa-
tion during WWII8. This, however, was later revised and Bulgaria was said to 
have been a German satellite with very limited autonomy9.   

The communist narration asserted that the governments of the interwar pe-
riod became unpopular and lost all credibility due to their fascist policies. As 
their conduct was traitorous and detrimental to national interests, it was only 
natural that reactions were provoked. Resistance took the form of an antifascist 
struggle, which having begun as early as 1923, peaked during WWII, bringing 
the Communists to power10. The Communists maintained that under their leader-
ship the vast majority of the Bulgarian people participated in this heroic fight 
against fascism, the only exception being the bourgeoisie11. They also claimed 
that their epic victory against their fascist political opponents which collaborated 
with the Nazis not only legitimized their rise to power but also lent credence to 
their aspirations to “rule for ever”. Anyone who opposed these views was con-
sidered unpatriotic and undemocratic. In this way they justified the use of harsh 
punishment, which in the very beginning took the form of executions as a way of 
repressing political opposition and dissidence12. 

The role of the Soviet Union in the 1944 political change was yet another 
important theme in Bulgarian Communist historiography. The significance of 
Soviet assistance was clearly stated, however, in such a way that did not under-
mine the efforts of the Bulgarian people themselves. The “victorious” march of 
the Soviet Army through the Balkans was considered to have had a major impact 
on the final defeat of monarcho-fascism and contributed decisively to the spread 
of communism in Bulgaria. At the same time, the Soviet protection of Bulgaria in 

                                                  
7. Istoriia na Balgaria, tom treti, Nauka i Izkustvo, Sofia 1964, 342. 
8. E. KAMENOV, “Harakterni Cherti na Germano-Fashistkata Okupaciia na Balgaria 

prez 1941-1944 g”, Istoricheski Pregled 1/22 (1966) 3-21. 
9. D. SIRKOV, “Balgaria i Voinata na Balkanite prez April 1941 godina”, in: M. Isusov 

(ed.), Iubileen Sbornik v Cest na Akademik Dimitar Kosev, Balgarskata Akademia na Naukite, 
Sofia 1985, 442. 

10. D. KOSEV, “L’ Insurrection Antifasciste de Septembre 1923 en Bulgarie et son Im-
portance Internationale”, Etudes Historiques 2(1965) 375-396; K. VASILEV – D. SIRKOV 
– N. GORNENSKI – S. PETROVA (eds), Istoriia na Antifashistkata Borba v Bargaria 
1939/1944, 2 vols, Partizdat, Sofia 1976. 

11. E. KAMENOV, “Harakterni Cherti” 9-10; D. KOSEV, “L’ Insurrection Antifasciste” 
376; K. VASILEV – D. SIRKOV – N. GORNENSKI – S. PETROVA (eds), Istoriia na 
Antifashistkata Borba 32-34. 

12.  R. DASKALOV, Stambolov 259-262. 
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the international fora was claimed to have averted a third national disaster, 
which would have entailed further loss of territories13. This intervention on be-
half of the Bulgarians was viewed as a second liberation, on a par with the Rus-
sian victory in 1877-78 against the Ottoman Empire, which had freed the Bul-
garian lands and resulted in the creation of the Bulgarian nation-state14. 

Revising the communist historical representation and revisiting the past was 
one of the urgent demands of Bulgarian society immediately after the 1989 chan-
geover. The people’s deep need to discover what actually took place at that time 
in history was evident throughout the public sphere. This was displayed in the 
form of mass rallies, reports in the mass media (newspaper articles, television 
programs), memoir writing, etc. In addition, political speeches and parliamentary 
debates -including disputes- also pursued this trail of exposing the “historical 
truth”. In many cases, this inclination bore signs of retaliation aiming to restore 
the reputation of those who had suffered victimization or degradation during 
communism15. Within this climate the communists adopted a defense position. 
Staunchly adhering to their version of the past, they emphasized the positive as-
pects of the communist legacy such as the contribution to Hitler’s defeat16. Histo-
rians associated with newly established NGOs undertook a more temperate re-
interpretation of the communist interval17, while the Historical Institutes of the 
Bulgarian Academy of Sciences seemed reluctant to participate in this en-
deavor18. Being under communist control for more than 40 years, they still find it 
difficult to dispose of their communist heritage and adjust to the new socio-
political environment19.  

13. Istoriia na Balgaria, tom treti, 508 and 518; V. BOJINOV, “L’ Entrainement” 510.
14. R. DASKALOV, Stambolov 300.
15. I. ELENKOV – D. KOLEVA, “Historical Studies in Post-Communist Bulgaria: Bet-

ween Academic Standards and Political Agendas”, in: S. Antohi – B. Trencsenyi – P. Apor 
(eds.), Narratives Unbound. Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe, CEU 
Press, Budapest –New York 2007, 428-430. 

16. I. ZNEPOLSKI, Balgarskiat Komunizam. Sociokulturni Certi i Vlastova Traektoria,
Siela, Sofia 2008, 51-52.  

17. I. ELENKOV – D. KOLEVA, “Historical Studies” 457-458; One such NGO is the
Institute for the Study of the Recent Past. 

18. Looking into the contents of the Historical Review, the journal of the Historical Insti-
tute of the Bulgarian Academy of Sciences, for example, it is evident that very few publica-
tions are concerned with the communist past. See: http://histreview.ihist.bas.bg/ (last visited 
21 October 2016).   

19. I. ELENKOV – D. KOLEVA, “Did ‘the Change’ Happen? Post-socialist Historiogra-
phy in Bulgaria”, in: Ulf Brunnbauer, ed. (Re) Writing History-Historiography in Southeast-
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In this context, both ends of the spectrum –fascism at one end and the anti-
fascist struggle at the other– came under reconsideration20. The communist as-
sertion that almost all the pre-1944 governments in Bulgaria had been fascist 
was now refuted. Instead, they were described as authoritarian regimes to a 
greater or lesser degree, which at times manifested signs of a fascist nature. In 
addition, the notion of monarcho-fascism was rejected. According to the new in-
terpretation, although certain groups, organizations, and even political parties 
expressed fascist ideology, fascism did not in actuality ever seize power in Bul-
garia21. Moreover, the tsar’s decision to join the Axis after WWII broke out was 
now considered more of a necessity dictated by the country’s national interests, 
rather than the outcome of Boris’ personal political sympathies and inclinations22. 

At the same time the significance of the antifascist struggle was re-examined. 
The question that arose was that if there was no German occupation and no fas-
cist dictatorship, who did the partisans actually fight against? According to the 
new approach of the events, resistance was launched against the Bulgarian auto-
cratic monarchy and its pro-German policies. In fact, it was asserted that the 
political changeover of September 9, 1944 was a military coup d’état rather than 
a people’s revolution. Despite the fact that the ruling elites had also gone beyond 
the law at certain times, the right of the partisans to take up armed action 
against the legal authorities was disputed23. The legitimacy of the communists 
assuming power –an idea staunchly promoted for many years– was thus invali-
dated. As far as the Soviet Union was concerned, it was the positive impact and 
not the significance of its intervention that was challenged. For those opposed to 
communism, September 9 symbolized Soviet occupation, not liberation. Having 
led to the establishment of communist totalitarianism, it amounted to a third na-
tional catastrophe24. 

tions and State Ideology: The Bulgarian Academy of Sciences”, in: Fl. Bieber – H. Heppner 
(eds.), Universities and Elite Formation in Central, Eastern and Southeastern Europe, LIT, 
Wien 2015, 163-166.  

20. F. FRISON-ROCHE, “Managing the Past in Bulgaria”, in: H. Rousso (ed.) (R. Gol-
san, ed. in English edition), Stalinism and Nazism: History and Memory Compared, Univer-
sity of Nebraska Press, Lincoln NE 2004, 222-223. 

21. N. POPPETROV, “Avtoritarizam-Fashizam (Kam Modela na Politicheskoto
Razvitie na Balgaria 1918-1944 g.)”, Istoricheski Pregled 2/33 (1997) 25-48. 
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The revised historical version was fully adopted by the right-wing and center 
political parties which emerged after 1989, whereas the socialists, successors of 
the Bulgarian Communist Party (BCP) remained firm supporters of the tradi-
tional view of history, albeit embellished and modernized25. Bulgarian society, 
thus, became and still is divided on this issue. This is further illustrated by the 
political developments and the co-existence of communist and anti-communist 
monuments and commemorative days. 

Political developments 

The transition from communism to democracy in Bulgaria was relatively 
smooth and peaceful in the sense that it was not the outcome of an uprising. 
Apart from the growing signs of discontent in opposition circles, along with 
street demonstrations, the decisive act that triggered the change was the “palace 
coup d’état”, which on November 9, 1989 ousted the party leader and Head of 
State, Todor Zhivkov, from office26. A few days later, the non-communists foun-
ded a new political party, the Union of Democratic Forces (UDF)27. Although 
there were sharp political confrontations and strong public agitation in the period 
that followed, the new state of affairs, did not resort to, as one might have ex-
pected, retaliation measures in the form of persecutions, purges and so on. This 
was most likely due to the fact that it was the communists who introduced politi-
cal reform.  

In the first quarter of 1990 the Bulgarian Communist Party (BCP), having 
been renamed the Bulgarian Socialist Party (BSP), participated in round table 
discussions with its political opponents about the future of the country. A deci-
sion was reached to convene a Great National Assembly through free pluralist 
elections in order to draft a new Constitution28. The ensuing electoral campaign 
was a highly charged battle between the UDF and the BSP clearly revealing 
how different assessments for the recent past were being shaped. Each party 
launched a smear campaign against the other. UDF posters depicted a map of 
Bulgaria with a barbed wire fence and the symbol of the skull and crossbones 
showing the location of the labor camps. Their two main slogans were 45 years 
is enough and It is our time. The BSP, on the other hand, promised Success for 
                                                  

25. I. BAEVA – E. KALINOVA, “Bulgarian Transition and the Memory of the Socialist 
Past”, in: M. Todorova (ed.), Remembering Communism. Genres of Representation, Social 
Science Research Council, New York 2010, 60-65. 

26. R.J. CRAMPTON, Bulgaria, Oxford University Press, 2007, 384-388.   
27. N. KRALEVSKA-OWENS, Communism versus Democracy. Bulgaria 1944 to 1997, 

American Research Centre, Sofia 2010, 175. 
28. R.J. CRAMPTON, Bulgaria, 390-392. 
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Bulgaria through democratic socialism by denouncing the repressive past29.  
In the elections, the BSP won a clear majority with 47.2%, whereas the 

UDF got 36.2% of the votes30. The fact that the BSP had a long political tradi-
tion and the means to exert more efficient control over the electoral mechanism, 
unlike the UDF, should be taken into account in evaluating the results31. Never-
theless, the socialists’ victory was also a clear indication that many Bulgarians 
were hesitant, skeptical and obviously not very enthusiastic about the idea of a 
total reform of the political system -an assertion supported below by further de-
velopments. It seems they were not willing to hastily adopt the UDF’s condem-
nation of the country’s communist past and break all ties with it32. 

However, it wasn’t long before the Socialist party was forced to share gov-
ernance with the UDF. This was not only because of the imminent economic cri-
sis and the food shortages but also as a result of the mass protests that had been 
organized by the UDF in the streets of Sofia, as well as other big cities. The pro-
testers, among whom the university students played the most dynamic role, made 
many and diverse demands. These ranged from punishing communist officials for 
various wrongdoings to removing communist visual representations from public 
sight, such as the five-pointed star. In this context the communist party head-
quarters in the center of the capital was set on fire and plundered, fortunately 
without any loss of life. These upheavals in the autumn of 1990, led to the re-
placement of the communist President Mladenov by the leader of the UDF, Zelyu 
Zelev and the formation of the coalition government of Dimitar Popov, a non-
party Prime Minister33. Only then was the Great National Assembly able to con-
tinue its constitutional work. With the vast difference of opinions, however, this 
was carried out in a charged atmosphere. In July 1991 the new constitution was 

29. E. KALINOVA – I. BAEVA, Balgarskite Prehodi 1939-2010, Paradigma, Sofia
2010, 260. 

30. R. BIDELEUX – I. JEFFRIES, The Balkans. A post-Communist history, Routledge,
London & New York 2007, 96. 

31. B. CHOLOVA – D. BOCHSLER, “From Big Political Change to Permanent Change
of Governments. The Logic of 20 Years of Political Party Competition in Central and Eastern 
Europe”, in: N. Hayoz – L. Jesien – D. Koleva (eds.), 20 Years after the Collapse of Commu-
nism. Expectations, Achievements and Disillusions of 1989, Peter Lang, Bern 2011, 102. 

32. Many theories have been proposed in order to explain why some communist parties
won the first free elections after the collapse of communist regimes in the countries of the 
Eastern bloc. See K. DARDEN – A. GRZYMALA-BUSSE, “The Great Divide. Literacy, Na-
tionalism, and the Communist Collapse”, World Politics 59 (2006) 83-115. Darden and Busse 
suggest that the issue is correlated with the level of pre-communist literacy and the fostering 
of nationalistic ideas by the pre-communist schooling systems.  

33. E. KALINOVA – I. BAEVA, Balgarskite Prehodi, 263-269.
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finally approved. Bulgaria was declared a republic with a president who would be 
directly elected for a five-year term and a 240-member parliament34. 

The division of Bulgarian society was clearly manifest in the results of the 
October 1991 elections. The UDF won by a neck, receiving 34.36% of the votes, 
whereas the BSP ranked second with 33.14%35. In 1992, Zelev secured a se-
cond term in office, against the BSP candidate, but this was only achieved in the 
second round of the elections36. 

At the same time, the slow and painful political transition resulted in political 
instability. The first non-communist government headed by Philip Dimitrov was 
short-lived (1991-1992). Dimitrov was criticized not only for his incapability of 
dealing with the serious financial problems but for hastily pushing through a re-
form program aimed to completely overturn the communist administrative and 
economic infrastructure as well. He was accused of immoderation even by Presi-
dent Zhelev37. The next cabinet led by economist Liuben Berov, after an almost 
two-year attempt (1992-1994), also proved unsuccessful in overcoming the 
country’s huge difficulties.  

The alternation to power between the center-right parties and the socialists 
in the form of coalition governments has continued till today. This is due, on the 
one hand to their inability to implement socio-economic reforms and raise living 
standards, and on the other, to the division of opinions regarding the communist 
interval. At the end of 1994 it was the BSP that gained a parliamentary major-
ity of 43.5% of the nation’s votes38. However, Prime Minister Zhan Videnov, 
was obliged to resign three years later, in 1997, having failed to deal with rising 
unemployment, inflation, impoverishment, as well as increasing corruption and 
criminality. Public disappointment turned to outright anger, as manifested by 
violent street demonstrations and the storming of the building of parliament39. 

As neither of the existing parties succeeded in turning Bulgaria’s economy 
into that of a free market, new political organizations emerged. The UDF 
merged with smaller political groups, and under the umbrella name of United 
Democratic Forces (UtDF) won the 1997 elections with a majority of 52.26%40. 

34. R.J. CRAMPTON, Bulgaria, 394-395.
35. R. BIDELEUX – I. JEFFRIES, The Balkans 99.
36. J.R. LAMPE, Balkans into Southeastern Europe. A century of War and Transition,

Palgrave Macmillan, 2006, 278-279. 
37. R.J. CRAMPTON, Bulgaria 395-399.
38. R. BIDELEUX – I. JEFFRIES, The Balkans, 102-103.
39. N. RAGARU, Prepletenite Vremena na Nastoyashteto Transl. from French St. De-

yanov, KX, Sofia 2010, 42-46. 
40. R. BIDELEUX – I. JEFFRIES, The Balkans 107.
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Headed by Ivan Kostov, the UtDF government was the first to survive a full 
four-year term, and this was in spite of the shortcomings.  

In 2001 until 2005, the administration of the former king, Simeon Saksko-
burggotski, founder of the right wing National Movement, Simeon the Second 
(NMSS), took power. This put an end to the bi-polar party model which had 
dominated the country’s political scene for a decade. The following term (2005-
2009) saw Sergei Stanishev, leader of the left Coalition for Bulgaria dominated 
by the BSP, as the elected Prime Minister of a three-party coalition government, 
which along with his party included the NMSS and the Turkish Movement for 
Rights and Freedom41. In the 2009 elections, Boiko Borisov, former mayor of 
Sofia and leader of the new center-right party, Citizens for the European Devel-
opment of Bulgaria (CEDB), became Prime Minister relying on a vote of confi-
dence from smaller parties. The BSP received a mere 17.7%, its lowest percent-
age since 198942. At the same time Georgi Parvanov, a BSP member had held 
the office of the President of Bulgaria since 2001. However, in October 2011, 
the CEDB’s candidate Rosen Plevneliev was elected President, increasing in this 
way the party’s political weight43. In 2013 elections were held two months ear-
lier than scheduled due to mass protests against high electricity prices and pov-
erty which led to the resignation of Borisov44. Although CEDB emerged as the 
largest party (30.54%)45 it did not win the majority of seats in Parliament46. The 
coalition government which was formed by the left Coalition for Bulgaria and the 
Movement for Rights and Freedom with Plamen Oresharski as Prime Minister 
stepped down in the summer of 2014 unable to cope with the continuous protests 
against the appointment of a media magnate as chair of the State Agency for Na-
tional Security47. In the 2014 elections CEDB won again the majority of votes 
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(32.67%) while the BSP received a mere 15.4%48. Borisov became Prime Minis-
ter of another coalition government only to resign on November 2016 after the 
defeat of the candidate of CEDB in the presidential elections49. Rumen Radev 
who was supported by the BSP was elected President of the country (59.37%)50.  

The political preferences of the Bulgarians reflected in the election results are 
related not only to their political beliefs and their expectations about the future 
but to their evaluations for the period prior to 1989. They clearly manifest a cer-
tain degree of sympathy about the communist era, which is not totally discred-
ited. This also explains the small number of cases of revenge and the mild pun-
ishment for the few representatives of the old regime who were called to account 
for their conduct51. Besides, prominent members of the communist party either 
have retained their previous positions in public service or are still involved in po-
litical life52. The great delay in the opening of the so called secret files, i.e. the 
files kept by the communist intelligent services, also reveals that the old regime 
has not been totally wiped out but still infiltrates the new through various chan-
nels53. 

Moreover, the painful although many times ineffective measures introduced 
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for the sake of adapting to the Western European political and economic stan-
dards, as well as the sacrifices required for the implementation of such a goal, 
produced post-communist nostalgia. This special state of memory implies that 
certain aspects of the communist way of life are longed for without this necessar-
ily meaning that the restoration of the communist system as a whole is sought54.  

Communist and Anti-Communist Monuments, and Commemorations55 

Monuments and commemorative days were also affected by the political 
changeover. Being two of the most effective strategies used by the ruling political 
elites over time, in order to promote and consolidate the official historical narra-
tive, they both serve as reminders of either specific events and/or heroic figures 
of the past that played an important role in the formation of the present status 
quo according to the predominant version of the “historical truth”. By appealing 
to the senses, they provoke emotional exaltation and exert a strong influence on 
the public. They also contribute to the process of memory building, which al-
though a very significant dimension, lies beyond the scope of the present paper. 
Moreover, for authoritarian regimes, commemorating practices are key elements 
of their ‘hegemony of representation’ in which signs and symbols do not represent 
their literal meaning, but through their ubiquity rather signify the immutability 
of the system itself 56. In Bulgaria, communists employed memorials and com-
memorative ceremonies as potent weapons in order to propagate the legitimacy 
of their seizure of power and justify their right to rule for an infinite period of 
time57. 

Given their strong ideological connotations, most of the symbols and relics of 
the old regime were swiftly done away with from the very onset of Bulgaria’s 
transition process. Along with the renaming of streets and towns, there was a 
new coat of arms, a new national flag and new public holidays, while the national 

54. D. KOLEVA, “Hope for the Past? Postsocialist Nostalgia 20 Years Later”, in: N.
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(eds.), Contested Pasts. The Politics of Memory, Routledge, New York 2003, 195. 

57. N. VUKOV, “Monumentalnite Peprezentacii v Propagandata na Komunisticheskiia
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anthem was modified58. Several communist monuments were removed from 
common sight, and a few were destroyed outright, as was the case with one of 
the capital’s landmarks, Georgi Dimitrov’s mausoleum. Without prior discussion, 
the monument was suddenly blown up during the vacation month in August of 
1999, ten years after the “change”59. The fact that this ministerial decision had 
been taken and executed not only hastily but also furtively, suggests that contro-
versy and/or opposition was otherwise expected.  

The initial zeal to erase all signs of communist presence gradually calmed 
down so that some monuments, although neglected, still stand in public places 
but no longer attract much attention. Besides the Monument to the Soviet Army, 
which will be discussed in more detail below, other monuments that “survived” in 
Sofia include: the Serdica monument, the Brotherly Mount to the dead in the an-
tifascist struggle, and the Bells monument -renovated and given new symboliza-
tion60. As regards the emblematic monument for the 1300 years from the foun-
dation of the first Bulgarian state (681) it is in a state of being dismantled fol-
lowing the final decision of the Municipal Council of Sofia in 201461.  

Controversial ideological stances are depicted in commemorations and the 
fate of the communist monuments. The predominant trend to renounce Bulgaria’s 
communist legacy goes together with a revival of remembering the positive as-
pects of communism. In the fall of 2001, in honour of his 90th birthday, a bronze 
statue of Todor Zhivkov was unveiled before a gathering of some 3,000 people in 
his native town of Pravets, about 50 kilometers northeast of Sofia. The sculptor 
of the statue which had previously been kept in the National Art Gallery in Sofia, 
pointed out that Zhivkov was a historical personality irrespective of how one 
judged him. When asked by journalists, some of the people in the audience 
claimed that they had lived very well under Zhivkov. One woman said that she 
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had raised two children on her own, whereas under the present circumstances 
she did not have enough money to buy bread for herself let alone raise children. 
Another person commented that in Zhivkov’s day, there had been jobs for every-
one, there had been security and social order, and that it was at that time that 
Bulgaria had attained its highest living standards62.  

The fond memories of Zhivkov in Pravets are stronger than in other parts of 
the country because he had shown preferential treatment to the place and its citi-
zens. For instance, it was given town status, paved squares, and green spaces; 
also an artificial lake and a highway to Sofia had been constructed. Many of the 
local citizens seem to feel nostalgic for the days of his rule, which they remember 
as a period of stability and wellbeing. The main square still bears his name and 
his family house has been turned into a municipal museum with a large collection 
of the gifts he received from foreign leaders and dignitaries63; it was renovated in 
lieu of the September 7 centenary celebrations in 2011 held in Pravets to honor 
him64. Although there was no official state representation, with the exception of 
Pravets’ mayor, BSP politicians attended the event along with many Bulgarians. 
Yet another statue of Zhivkov was unveiled, this time in the garden of his family 
home65.  

In addition to the demonstration of respect and affection to the person of Zhi-
kov, there have been annual celebrations honoring the communists’ rise to power 
on September 9, 1944 organized across Bulgaria by the BSP. This is despite the 
parliamentary declaration issued after a five-hour debate in September of 2004, 
which renounced the aforementioned date as a commemoration of the Liberation 
of Bulgaria66. In Sofia, hundreds of Bulgarians gather in front of the Brotherly 
Mound, flowers and wreaths are laid at communist monuments, and homage is 
paid to the victims of the anti-fascist struggle at the Common Grave Memorial67. 
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Perhaps needless to say, the right wing and center parties react by holding their 
own counter-commemorations (discussed in more detail below).  

May 9 is another communist anniversary in honor of the anti-fascist struggle. 
On this day, socialist and anti-fascist organizations, along with WWII veterans 
gather at the Soviet Army Monument in Sofia to commemorate the end of World 
War II and the victory of the Soviet Army over Nazi Germany68. Other less 
popular communist commemorative days include June 22 in honor of the onset of 
the Great Patriotic War of the Soviet Union69. 

At the same time the anti-communists erected monuments and held com-
memorations for the victims of communism. For over two decades, such initia-
tives were taken by organizations and/or political parties or former officials and 
were associated with both national and international commemorative days. In 
this way on International Day against Torture on June 26 in 2002, the Assis-
tance Center for Torture Survivors and the Union of the Repressed in Bulgaria 
laid flowers at the Victims of Communism Memorial70, which had been con-
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69. “Bulgaria to commemorate Russia’s Great Patriotic War in front of ‘vandalized’
Monument”, available at http://www.novinite.com/view_news.php?id=129518 (last visited 
19 November 2016). 

70. “Flowers will be laid on June 26 at the monument dedicated to the communism vic-
tims”, available at http://www.novinite.com/view_news.php?id=11122 (last visited 27 No-
vember 2016). 
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structed in 1999 near the National Palace of Culture71.  
On September 9 of each year, mass memorials are conducted by right-wing 

politicians and their supporters in honor of those who lost their lives under com-
munism; this is as a counteraction to the ceremonies held by the socialists to 
commemorate the victims of the anti-fascist struggle72.  

Since 2008, anti-communist manifestations have taken on a more official 
character. In the autumn of that year, the Bulgarian Parliament officially ado-
pted the “Prague Declaration” entitled “European Conscience and Communism”, 
which was the product of an international Conference held in Prague earlier in 
2008. The left-wing voted against the endorsement73.    

Also in 2008, the Municipality of Sofia announced its intention to construct a 
monument dedicated to the “Victims of Communist Regimes all over the World” 
in the garden in front of the Sveti Sedmochislenitsi (Seven Saints) Church. The 
site, located in the Centre of the Bulgarian capital, was chosen symbolically be-
cause a political prison had stood there in the past74. However, the project was 
not realized.  

On September 9 2009, the Bulgarian Parliament held a one-minute silence in 
honor of the victims of communist rule75 and later that same year after a heated 
debate between right-wing and left-wing MPs, declared August 23 as the Day 
for the commemoration of the victims of the crimes committed by communist and 
other totalitarian regimes76. 

On February 14 2010, in a ceremony attended by former Presidents, Prime 
Ministers and Ministers, the 65th anniversary of the mass execution of the Bul-
garian political elite in February of 1945 was commemorated77.  
                                                  

71. I. BAEVA – E. KALINOVA, “Bulgarian Transition” 80. 
72. “Controversial Sept 9 recalls Bulgaria’s communist past; Bulgaria marks communist 

take-over anniversary divided”. 
73. “Bulgaria officially endorses Prague declaration”, available at 

http://www.novinite.com/view_news.php?id=97091 (last visited 27 November 2016). 
74. “Victims of communism monument to be built in Bulgaria capital Sofia”, available at  

http://www.novinite.com/articles/105685/Victims+of+Communism+Monument+to+Be+
Built+in+Bulgaria+Capital+Sofia (last visited 27 November 2016). 

75. “Bulgaria Parliament honors victims of communist regime”, available at  
http://www.novinite.com/articles/107648/Bulgaria+Parliament+Honors+Victims+of+Co
mmunist+Regime (last visited 27 November 2016). 

76. “Bulgaria Parliament declares August 23 Day of victims of totalitarianism”, available at 
http://www.novinite.com/articles/110165/Bulgaria+Parliament+Declares+August+23+
Day+of+Victims+of+Totalitarianism (last visited 1 December 2016). 

77. “Bulgaria remembers communism victims”, available at  
http://www.novinite.com/view_news.php?id=113150 (last visited 1 December 2016).  
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In January 2011, Borisov’s center-right government introduced February 1 
as the Day of Recognition and Honoring of the Victims of the Communist Re-
gime (1944-1989) in Bulgaria, as it was on that day back in 1945 that the so 
called People’s Court issued death sentences against 3 Regents, 67 MPs, 22 
Ministers and 40 Army Officers, who were executed directly78. This was the first 
official decision to restore the reputation of the pre-war elites 22 years after the 
fall of the communist rule. However, the Bulgarian Left, a political party formed 
in 2009 from the left faction of the BSP, considered it an outrageous anti-
historical revision, characterizing this blatant form of anti-communism as a ma-
lignant tumor dividing the nation79. 

Despite having been officially established as commemorative days, neither on 
August 23 nor on February 1 did any administrative officials attend the ceremo-
nies in the first year80. However, on February 1, 2012, the newly elected Bul-
garian President Plevneliev laid a wreath at the Monument for the Victims of 
Communism in Sofia. The ceremony was also attended by members of the diplo-
matic corps, Cabinet members and MPs. Plevneliev stated that the death of those 
who fell at the hands of the communists was one of the most repressive acts 
against the Bulgarian people81. 

For more than 20 years, officials abstained from participating in either com-
munist or anti-communist anniversaries, thus avoiding taking an open stance for 
or against communist rule. This is yet another indication that the reassessment 
of the past has not as yet reached a final verdict.  

The controversy regarding the interpretation of the communist regime is also 
reflected in the fate of the Monument to the Soviet Army, a memorial complex 
located in a large central park of Sofia. Erected in 1954, it honors the Soviet Un-
ion’s contribution to liberating Bulgaria from fascism by overthrowing Nazism. 

78. “Bulgaria to honor victims of communism at ex Presidents’ initiative”, available at
http://www.novinite.com/view_news.php?id=124326 (last visited 1 December 2016). 

79. “Bulgaria’s far left rises against remembrance of communism victims”, available at
http://www.novinite.com/articles/124748/Bulgaria%27s+Far+Left+Rises+against+Rem
embrance+of+Communism+Victims (last visited 1 December 2016). 

80. “Bulgaria marks 1st Day against totalitarianism”, available at
http://www.novinite.com/articles/119424/Bulgaria+Marks+1st+Day+against+Totalitari
anism; “Bulgaria marks 1st Day of homage to victims of communism”, available at  
http://www.novinite.com/articles/124764/Bulgaria+Marks+1st+Day+of+Homage+to+
Victims+of+Communism (last visited 1 December 2016). 

81. “Bulgarian President Remembers Victims of Communism”, available at
http://www.novinite.com/articles/136268/Bulgarian+President+Remembers+Victims+of
+Communism (last visited 1 December 2016). 
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The inscription at the base of the monument reads: “To the liberating Soviet 
Army, the thankful Bulgarian People”. In a central location in the Bulgarian 
capital where various events, such as bungee jumping shows82 and Christmas 
festivities83, are held, it appears that the people of Bulgaria did not mind its pres-
ence, or simply ignored it and for some years the monument seemed to not have 
provoked any hostile feelings or reactions. Its fate, however, was not yet been 
sealed. At the beginning of 2011, the memorial complex to the Soviet Army was 
at the center of a public controversy.  

On Sunday January 9, 2011 about 200 members belonging to a committee 
pushing for its removal, demonstrated in front of the monument, demanding it be 
relocated to a museum of totalitarian art on the grounds that it represented the 
shame of the communist regime that suppressed the Bulgarian people. They car-
ried banners with the motto: “We are no Russophobes but we are also not 
slaves”. For them the monument was a symbol of disgrace, and a constant re-
minder of a number of very unpleasant events, such as, the unjustified occupation 
of Bulgaria by the Red Army that established a communist totalitarian regime 
under Soviet control; the execution of the Bulgarian bourgeois elite by the Peo-
ple’s Courts, supposedly convened to try the Nazi collaborators; the internment 
camps and the suppression of all kinds of freedom, and the creation of a “red” 
aristocracy84. 

At the same time about 100 members of the Youth Organization of the So-
cialist Party protested for its preservation. They argued that the Soviet Army 
was not an occupying force and stressed its role in Hitler’s defeat and the col-
lapse of Nazism and fascism. Moreover, they did not consider the communist rule 
as detrimental for Bulgaria85.  

Six months later, on June 17, 2011 an unknown artist or vandal, who was 

                                                  
82. “Bungy jumpers face adrenalin in downtown Sofia”, available at  

http://www.novinite.com/articles/48609/Bungy+Jumpers+Face+Adrenalin+in+Downto
wn+Sofia (last visited 3 December 2016). 

83. “Bulgarian capital Sofia lights Christmas tree December 1”, available at  
http://www.novinite.com/articles/110420/Bulgarian+Capital+Sofia+Lights+Christmas+
Tree+December+1 (last visited 3 December 2016). 

84. “Bulgaria divided on removal of Soviet Army Monument”, available at  
http://www.novinite.com/articles/123960/Bulgaria+Divided+on+Removal+of+Soviet+A
rmy+Monument (last visited 5 December 2016). 

85. I. DIKOV, “The Soviet Army Monument in Sofia: Keep it but explain it!”, available at 
http://www.novinite.com/articles/124623/The+Soviet+Army+Monument+in+Sofia%3A
+Keep+It+but+Explain+It%21 (last visited 5 December 2016). 
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given the nickname, the Bulgarian Banksy86, painted the main structural compo-
sition of the memorial complex transforming the statues of the Soviet soldiers 
into American comics industry heroes: Superman, who was the central figure, 
along with Robin (from Batman & Robin), the Joker, Captain America, Wolver-
ine, Wonder Woman but also Santa Claus, Ronald McDonald and the Mask. 
What is more, the Soviet flag was converted into the flag of the USA, and an 
inscription written below stated: “V Krak c Vremeto” (Abreast with the times)87. 
This unexpected act of social expression caused quite a sensation both in Bul-
garia and abroad88. Foreign tourists took photographs while reactions from the 
locals ranged from condemnation to admiration. Culture Minister Rashidov char-
acterized it as vandalism and a criminal act, irrespective of its artistic merits. He 
added that in the act of defacing this monument the 50 years of Socialist rule 
could not be that simply erased being a part of recent Bulgarian history89. Sofia 
Mayor Fandakova denounced the graffiti in a milder manner claiming that it 
might have been an artistic joke and a creative idea had it not been done on pub-
lic property90. The Russian Embassy issued an angry statement describing it as 
an unprecedented act of extreme cynicism and desecration to the memory of the 
soldiers who liberated Bulgaria and Europe from fascism91. In contrast, a group 
of about 2000 members on Facebook approved of the “painting” and even 
planned a demonstration in support of the street artist, which, however, did not 
take place92. Wearing one of the popular T-shirts with a print of the “re-painted” 

                                                  
86. Banksy is the nickname of Robert Banks, a British graffiti artist and political activist. 

See http://www.widewalls.ch/artist/banksy/ (last visited 5 December 2016). 
87.  “Is it a bird, is it a plane? No, it’s the work of Bulgarian Banksy”, available at  

http://www.novinite.com/articles/129406/Is+It+Bird%2C+Is+It+Plane%3F+No%2C+i
t%27s+the+Work+of+Bulgarian+Banksy (last visited 5 December 2016). 

88. E. ALLEN, “Is it a bird? Is it a plane? No, it's Superman and friends... painted on So-
viet war statue by the Banksy of Bulgaria”, available at  
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2004814/Is-bird-Is-plane-No-Superman-friends-
painted-Soviet-statue-Banksy-Bulgaria.html (last visited 5 December 2016). 

89. “Bulgarian Culture Minister condemns Soviet Monument’s ironic makeover”, available at 
http://www.novinite.com/articles/129455/Bulgarian+Culture+Minister+Condemns+Sovie
t+Monument%27s+Ironic+Makeover (last visited 5 December 2016). 

90. “Mayor condemns ‘overnight activities’ in Sofia”, available at  
http://www.novinite.com/articles/129507/Mayor+Condemns+%27Overnight+Activiti

es%27+in+Sofia (last visited 5 December 2016). 
91. “Russian Embassy enraged by coloring of Bulgaria’s Soviet Army Monument”, available at 

http://www.novinite.com/articles/129508/Russian+Embassy+Enraged+by+Coloring+of
+Bulgaria%27s+Soviet+Army+Monument (last visited 5 December 2016). 

92. “Sofia to wash its “vandalized” Soviet Monument Tuesday”, available at 
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monument, Municipal Councilor Zaimov, former candidate for Mayor, proposed 
that the unknown artist should be made an honorary citizen of Sofia93. 

A few days later the monument was cleaned by the Bulgaria-Russia Forum 
in an overnight operation, probably to avoid protests or being obstructed by sup-
porters of the “artwork”. Many angry comments were posted on the Internet 
against the urgency of the restoration, criticizing the fact that the public was not 
given the chance to express their opinion about the fate of the graffiti94. Ten days 
after this act, the Municipal Council failed to reach a decision as to the monu-
ment’s future95.   

On September 14, a group of nine street artists, aged between 17 and 21, 
calling themselves “Creative Destruction” claimed responsibility for having 
spray-painted the monument. In an anonymous interview they explained that 
their intention was not to vandalize the monument but rather to express the con-
stant swings in the Bulgarians’ political orientations: under Soviet influence, the 
people strove to show they were the best of communists, whereas with the estab-
lishment of democracy, they wanted to be Americans. Being against the demoli-
tion of the monument the group stated that its significance would have to 
change96. 

In October, 2011, the Supreme Administrative Court, under the Bulgarian 
Territorial Organization Act ruled that in order for the monument to be removed 
the artist would have to give his consent, which was impossible since the sculptor 
was no longer alive97. Despite its popularity the Borisov administration was un-

                                                 
http://www.novinite.com/articles/129468/Sofia+to+Wash+Its+%27Vandalized%27+So
viet+Monument+Tuesday (last visited 6 December 2016). 

93. “Bulgarian politician wants Sofia to ‘roll with time’’, available at
http://www.novinite.com/articles/129566/Bulgarian+Politician+Wants+Sofia+to+%

27Roll+with+Time%27 (last visited 6 December 2016). 
94. “2000 enraged on Facebook over Bulgarian ‘vandalized’ Monument’s cleaning”, avail-

able at  
http://www.novinite.com/articles/129482/2000+Enraged+on+Facebook+over+Bulgaria
n+%27Vandalized%27+Monument%27s+Cleaning (last visited 6 December 2016). 

95. “Bulgaria’s Sofia Municipality fails to decide future of ‘vandalized’ Soviet Monument”,
available at  
http://www.novinite.com/articles/129753/Bulgaria%27s+Sofia+Municipality+Fails+to+
Decide+Future+of+%27Vandalized%27+Soviet+Monument (last visited 20 November 
2016). 

96. “Bulgaria’s Soviet Army Monument ‘vandals’ speak out”, available at
http://www.novinite.com/articles/132075/Bulgaria%27s+Soviet+Army+Monument+%27
Vandals%27+Speak+Out (last visited 6 November 2016). 

97. “Bulgaria’s Supreme Court: Hands off Sofia Soviet Army Monument”, available at
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willing to assume the responsibility to dismantle and transfer the monument to 
the newly created Museum of Socialist Art, discussed below. Of course, the 
friendly feelings that the Bulgarians have always fostered towards the Russians, 
as well as the impact of such a decision on the relations with Russia have to be 
taken into account. 

Since 2011 “decorating” the Monument to the Soviet Army and other memo-
rials and statues of the communist era98 has been in the mode despite the out-
raged reactions by the Russians99. In 2013 the Red Army soldiers of the complex 
were colored pink while the inscription “Bulgaria apologizes” both in Czech and 
Bulgarian referred to the 1968 Soviet invasion in Czechoslovakia. In 2014 the 
monument was painted twice in support for Kiev in the Ukraine crisis100.         

Another Soviet Army Memorial, called the Alesha Monument stands in 
Plovdiv on the Bonardzhik hill, which overlooks the city. Built in 1954-1957 it 
consists of a huge 11-metre high sculpture representing a Soviet soldier holding 
a machine gun in his hand. An inscription engraved on the base reads: “Glory to 
the Invincible Soviet Liberator Army”. The Alesha monument appears to be ac-
cepted by the people and has not provoked any negative reactions. The few local 
calls for it to be dismantled have had little impact. In 2007, the people of Plovdiv 
celebrated the 50th anniversary since the monument’s construction with concerts 
and firework displays101. In July 2010, the then Bulgarian President, who came 
from the ranks of the Socialist Party, awarded Aleksey Skurlatov, the model for 
the statue, a medal with the inscription “65 years after the Victory over Fas-

                                                 
http://www.novinite.com/articles/132664/Bulgaria%27s+Supreme+Court%3A+Hands+O
ff+Sofia+Soviet+Army+Monument (last visited 6 November 2016). 

98. “Sofia monument painted with ‘Putin go home’’, available at  
http://www.novinite.com/articles/158669/Sofia+Monument+Painted+with+%27Putin%2
C+Go+Home%21%27; “Bulgarian socialist statue gets ‘Santa’ makeover”, available at  
http://www.novinite.com/articles/156695/Bulgarian+Socialist+Statue+Gets+%27Santa%
27+Makeover (last visited 3 December 2016). 

99. “Moscow scolds Sofia for ‘Acts of Vandalism’ against monuments”, available at  
http://www.novinite.com/articles/163264/Moscow+Scolds+Sofia+For+%27Acts+of+Va
ndalism%27+Against+Monuments (last visited 7 November 2016). 

100. “Soviet Army Monument reused to pledge EU, Russia loyalties”, available at  
http://www.novinite.com/articles/160389/Soviet+Army+Monument+Reused+to+Pledge
+EU%2C+Russia+Loyalties (last visited 7 November 2016). 

101. I. DIKOV, “The lone Soviet soldier: The Alesha Monument in Bulgaria’s Plovdiv”, 
available at  
http://www.novinite.com/articles/119041/The+Lone+Soviet+Soldier%3A+The+Alesha
+Monument+in+Bulgaria%27s+Plovdiv (last visited 6 November 2016). 
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cism”102. 
The ambivalent attitudes concerning the communist regime resulted in the 

delayed creation of a Museum of Socialist Art in comparison to other former 
Eastern bloc countries. This was finally inaugurated in Sofia in September 2011, 
in the presence of Prime Minister Borisov, many Cabinet Ministers and the city’s 
Mayor103. The Minister of Culture, Rashidov, who had launched the plan a year 
earlier, stated in an interview that the new generations should not be deprived of 
their historical heritage104. On another occasion, he had also claimed that com-
munist art was not purely propaganda but had its own artistic value105.  

At this point it should be noted that the foundation was initially to be called 
Museum of Totalitarian Art106. The change in name is probably related to the 
theoretical debate about the term totalitarianism, which took the form of a dis-
pute in Bulgaria. Right and center wing politicians and intellectuals identify to-
talitarianism with communist rule and ascribe to it negative connotations. In con-
trast, the socialists argue that totalitarianism does not describe communist rule 
in general, but only its distortion107. In this context the government finally opted 
for a more neutral name not only in order to obtain greater consensus both inside 

                                                  
102. “Bulgaria awards medal to model of top Soviet era Monument”, available at 

http://www.novinite.com/articles/118655/Bulgaria+Awards+Medal+to+Model+of+Top
+Soviet+Era+Monument (last visited 6 November 2016). 

103. Sixty paintings portraying prominent figures of communism and the glorious victo-
ries of the working class, as well as 25 statues of communist leaders are exhibited in the 
550m² interior, which also houses a video chamber screening documentaries and related films. 
In addition, seventy-seven other statues are displayed around the 7,500m² park surrounding 
the museum. See “Bulgaria’s Museum of Socialist Art welcomes first visitors”, available at 
http://www.novinite.com/articles/132235/Bulgaria%27s+Museum+of+Socialist+Art+W
elcomes+First+Visitors (last visited 6 November 2016). 

104. “Bulgaria’s capital to open Museum of Totalitarian Art in September”, available at 
http://www.novinite.com/articles/129906/Bulgaria%27s+Capital+to+Open+Museum+of
+Totalitarian+Art+in+September (last visited 6 November 2016). 

105. “Sofia set to launch Bulgarian Museum of Socialist Art”, available at  
http://www.novinite.com/articles/131521/Sofia+Set+to+Launch+Bulgarian+Museu

m+of+Socialist+Art (last visited 6 November 2016). 
106. “Bulgarian Culture Minister mulls Museum of Totalitarian Art”, available at  
http://www.novinite.com/articles/122262/Bulgarian+Culture+Minister+Mulls+Museu

m+of+Totalitarian+Art (last visited 6 November 2016). 
107. For the debate about totalitarianism in Bulgaria and abroad see I. ZNEPOLSKI, 

“Totalitarizam-iz Istoriiata na edin Nezavarshen Debat”, in: Iv. Znepolski (ed.), Istoria na 
Narodna Republika Balgaria (Sofia: Siela 2009), 25-88; IV. ZNEPOLSKI (ed.), Totalitariz-
mite na XX vek, Siela, Sofia 2010). 
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the country and abroad, and prevent undesirable reactions, but also with the in-
tention of making the exhibition a major tourist attraction.         

Bulgarians appear to be divided over the issue of the museum as well. The 
controversy is whether it praises or repudiates the communist regime108. Accord-
ing to a survey conducted by the newspaper Standard News, when asked about 
the fate of the communist monuments, 58.7% of the participants answered that 
they should be placed in a museum109. On the other hand, members of the UDF, 
the main right-wing political force during the first decade of the transition pe-
riod, characterised the museum as a disgrace to Bulgarian history, on the 
grounds that it presents a wrong interpretation of the period between 1944-
1989. The UDF leader in an address to Parliament contended that presenting 
the communist dictatorship as an era of cultural progress was to falsify Bulgar-
ian history110. 

Conclusions 

Almost three decades after the fall of the communist regime, Bulgarians have 
not yet reconciled themselves with their recent past nor have they squared their 
accounts with it. In the first place conflicting versions of the “historical truth” 
strive to prevail, making the construction of an official historical narrative ex-
tremely difficult.   

At the same time, right-wing political formations have alternated power with 
the ex-Communist-turned-Socialist party. The interplay between the governing 
powers and public opinion has been strong throughout. Lately, especially after 
accession to the EU, a growing number of Bulgarians have developed anti-
communist sentiments and want a clean break from their communist past. This is 
also manifest in the recent discernible shrinkage in the Socialist party’s electoral 
base. However, pro-communist tendencies are not insignificant mainly as a result 
of two factors: the new political and intellectual elites are, to a great extent, 
formed of ex-communist officials and collaborators who have renounced their 

108. M. GUINEVA, “Bulgaria’s Museum of Socialist Art-Hall of fame or hall of shame”, 
available at 
http://www.novinite.com/articles/131527/Bulgaria%27s+Museum+of+Socialist+Art+-
+Hall+of+Fame+or+Hall+of+Shame (last visited 7 November 2016). 

109. “Bulgaria plans its own ‘Louvre’… and Museum of Totalitarian Art”, available at 
http://www.novinite.com/articles/130148/Bulgaria+Plans+Its+Own+%27Louvre%27...
+and+a+Museum+of+Totalitarian+Art (last visited 6 November 2016). 

110. “Bulgarian rightists speak up against new Museum of Socialist Art”, available at 
http://www.novinite.com/articles/132270/Bulgarian+Rightists+Speak+Up+against+New
+Museum+of+Socialist+Art (last visited 6 November 2016). 
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past and have become liberals; in addition nostalgia has emerged because of the 
low standards of life of most Bulgarians and the growing disappointment regard-
ing the prospect of any future prosperity.            

The inability to deal with the past is also depicted in the Bulgarian people’s 
attitudes towards the monuments and commemorative days, which has led to the 
formation and perpetuation of two parallel, albeit opposite, trends. The first sup-
ports pro-communist manifestations and is strongly opposed to the removal of 
any communist monuments from public places. In contrast, the second is in favor 
of the construction of anti-communist memorials and encourages the establish-
ment of anti-communist anniversaries. As the situation stands, it is apparent that 
the defenders of the communist monuments and commemorative days, mainly left 
political parties are in gradual decline, at the same pace as the advocates of anti-
communist monuments and commemorative days are on a gradual rise. The lat-
ter seem to have taken the lead and have been gaining official support, especially 
since Borisov became Prime Minister in 2009. Under these circumstances, it ap-
pears that the communist monuments still in their initial locations are attracting 
unwanted attention, which could very well result in open confrontations between 
supporters and opponents, making their future existence uncertain. On the other 
hand, those that have already been removed from public sight have found refuge 
in the newly established Museum of Socialist Art. 

All in all, Bulgarians are still finding it difficult to interpret, evaluate and in-
tegrate the 45-year period of communist rule into their historical past. Bulgarian 
society is, at this time, in the process of an ideological transition whose outcome 
cannot as yet be anticipated. 

 
 





ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ 
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 

ΝΤΟΥΣΚΑ ΟΥΡΕΜ-ΚΩΤΣΟΥ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΟΣ 

Η αρχή του νεολιθικού τρόπου ζωής, με κύρια χαρακτηριστικά την ίδρυση οι-
κισμών, την καλλιέργεια της γης και την κτηνοτροφία, είναι ακόμη ελάχιστα 
γνωστή στην περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας. Η αρχαιολογική έρευνα στις πε-
ριοχές που περιβάλλουν τον αρχαίο Θερμαϊκό κόλπο της πρώιμης Ολόκαινου τεκ-
μηριώνει την παρουσία των πρώτων γεωργών και κτηνοτρόφων ήδη από τα μέσα 
της 7ης χιλιετίας ή λίγο νωρίτερα. Οι οικισμοί που χρονολογούνται σε αυτήν την 
περίοδο είναι όμως πολύ λίγοι και η ανασκαμμένη τους έκταση περιορισμένη, με 
αποτέλεσμα να γνωρίζουμε ελάχιστα για την ζωή των κατοίκων τους. Τα δεδομέ-
να των νεολιθικών εγκαταστάσεων1 της περιοχής, μεγαλώνει προοδευτικά στις 
μεταγενέστερες φάσεις της Νεολιθικής καθώς αυξάνεται ο αριθμός των γνωστών 
οικισμών.  

Η τοπογραφία και οι νεολιθικές εγκαταστάσεις 

Με βάση τα αποτελέσματα των πρόσφατων γεωλογικών ερευνών, έχει διαπι-
στωθεί ότι κατά τη διάρκεια της Ολόκαινου με την άνοδο της στάθμης της θά-
λασσας, η πεδινή περιοχή δυτικά του Αξιού καλύφθηκε από τα νερά, δημιουργώ-
ντας έναν εκτεταμένο κόλπο που έφθανε στα δυτικά μέχρι την περιοχή της Σκύ-
δρας (Ghilardi και άλλοι 2008: 113). Το γεγονός αυτό εξηγεί την απουσία νεολι-
θικών θέσεων από την πεδιάδα της Θεσσαλονίκης. Τη μόνη εξαίρεση αποτελεί η 
τούμπα της Νέας Νικομήδειας, η οποία όμως βρίσκεται στα δυτικά όρια της πε-
διάδας. Όλες οι υπόλοιπες γνωστές νεολιθικές θέσεις εντοπίζονται στις ομαλές 
πλαγιές ή στις κορυφές χαμηλών λόφων περιμετρικά της πεδιάδας. Διαφορετική 
είναι η εικόνα της πεδιάδας της Αλμωπίας, όπου έχουν ερευνηθεί τρεις οικισμοί: 
Άψαλος Κόμβος, Άψαλος Γραμμή και Σωσάνδρα. Όλοι ιδρύθηκαν σε επίπεδο έ-

1. Tο χρονικό πλαίσιο της Νεολιθικής περιόδου και των φάσεων του που υιοθετείται στην
παρούσα εργασία προέρχεται από Andreou, Fotiadis και Kotsakis 1996: Αρχαιότερη Νεολιθι-
κή (ΑN) 6700/ 6500– 5800/ 5600 π.Χ., Μέση Νεολιθική (MN) 5800/ 5600– 5400/ 5300 
π.Χ., Νεότερη Νεολιθική (ΝN) 5400/ 5300– 4700/ 4500 π.Χ., Τελική Νεολιθική (ΤΝ) 
4700/ 4500– 3300/ 3100 π.Χ..  
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δαφος της λεκάνης. Νότια της Θεσσαλονίκης βρίσκεται η μικρή σε έκταση λεκάνη 
του Ανθεμούντα, στην οποία ανασκάφηκαν δυο οικισμοί. Ο ένας (Βασιλικά) βρί-
σκεται σχεδόν στο κέντρο της λεκάνης, σε περιοχή όμως που λόγω της μορφολο-
γίας και του υψόμετρού της δεν θα πρέπει να πλημμύριζε και ο δεύτερος (Θέρμη) 
στην ομαλή πλαγιά λόφου στις υπώρειες του όρους Κισσού.  
Στη λεκάνη του Λαγκαδά (Μυγδονία), η οποία βρίσκεται στα ανατολικά της 

Θεσσαλονίκης, φαίνεται ότι η επιλογή της τοποθεσίας των οικισμών ήταν πιο 
σύνθετη. Δύο λίμνες (Κορώνεια και Βόλβη) καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της 
λεκάνης. Στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κορώνειας, το περιβάλλον έχει υπο-
στεί σημαντικές μεταβολές. Από τους πρώιμους οικισμούς που μέχρι τώρα έχουν 
εντοπιστεί οι δύο, Λητή ΙΙΙ και Κορώνεια, ήταν εγκατεστημένοι πάνω σε χαμηλά 
εξάρματα, σε μικρή απόσταση από τις όχθες της λίμνης. Οι άλλες τρεις ανασκαμ-
μένες θέσεις (Λητή Ι, Ευαγγελισμός και Μικρή Βόλβη) βρίσκονται σε ομαλές 
πλαγιές λόφων που περιβάλλουν τη λεκάνη. Οι πέντε αυτοί οικισμοί κατοικούνταν 
στο τέλος της Αρχαιότερης και στη Μέση Νεολιθική. Η μέχρι πρόσφατα απουσία 
από τη λεκάνη του Λαγκαδά, εγκαταστάσεων της Αρχαιότερης και Μέσης Νεολι-
θικής είχε αποδοθεί, εκτός των άλλων και στην πιθανή επικάλυψή τους από απο-
θέσεις των ρεμάτων και των δύο λιμνών (Andreou, Fotiadis και Κotsakis 1996: 
578). Η συστηματική παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών, τις δύο τελευ-
ταίες δεκαετίες αποκάλυψε μεγάλο αριθμό αρχαιολογικών θέσεων, μεταξύ των 
οποίων και κάποιες που καλύπτονταν από μεγάλο πάχος αποθέσεων. Έως τώρα 
έχουν εντοπιστεί συνολικά επτά νέες θέσεις (Ευαγγελισμός, Λητή Ι και ΙΙΙ, Μι-
κρή Βόλβη, Άσσηρος Ε, Καβαλάρι Ε, Κορώνεια) (Εικ. 1), που προστίθενται στις 
ήδη γνωστές προϊστορικές θέσεις από παλαιότερες έρευνες (Γραμμένος, Μπέσιος 
και Κώτσος 1997)2.  

Η οργάνωση του χώρου στους οικισμούς της κεντρικής Μακεδονίας 

Οι περισσότεροι οικισμοί στην περιοχή ανήκουν στους επίπεδους εκτεταμέ-
νους, ενώ ελάχιστοι είναι αυτοί που εντάσσονται στον τύπο της τούμπας. Οι δύο 
αυτοί τύποι οικισμών διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς την εσωτερική οργά-
νωση και τη χρήση του χώρου. Στους οικισμούς του τύπου της τούμπας τα σπίτια 
χτίζονται πάνω στα κατάλοιπα των παλαιότερων οικημάτων και φαίνεται να είναι 
κατά κανόνα σε πυκνή διάταξη. Αντίθετα, στους επίπεδους οικισμούς τα νεότερα 
κτίσματα δεν χτίζονται στα παλαιότερα, αλλά σε διαφορετικό σημείο με αποτέλε-
σμα την οριζόντια μετατόπιση του οικισμού. Για αυτό το λόγο οι επίπεδοι εκτε-

2. Στη λεκάνη του Λαγκαδά έχει πραγματοποιηθεί συστηματική επιφανειακή έρευνα από
το ΑΠΘ, η οποία όμως δεν επεκτάθηκε στις περιοχές όπου αποκαλύφτηκαν οι παραπάνω θέ-
σεις (Kotsakis 1989, Κωτσάκης 1990).   
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ταμένοι οικισμοί συχνά καταλαμβάνουν μεγαλύτερη έκταση απ’ ότι οι τούμπες 
χωρίς να έχουν υποχρεωτικά περισσότερο αριθμό κατοίκων.  
Η έρευνα των επίπεδων εκτεταμένων οικισμών έχει δώσει σημαντικά στοιχεία 

για την οργάνωση του εσωτερικού χώρου τους υποδεικνύοντας κάποιες διαφορο-
ποιήσεις καταρχήν ως προς την πυκνότητα του δομημένου χώρου. Από την ανα-
σκαφή στο Μακρύγιαλο, όπου η ανασκαμμένη έκταση προσεγγίζει τα 60 στρέμ-
ματα (Παππά 2008), προέρχονται στοιχεία που δείχνουν τις διαφοροποιήσεις 
στην ενδοκοινοτική οργάνωση αυτού του τύπου οικισμών και στην αντίληψη των 
κατοίκων τους για την οργάνωση του χώρου του οικισμού (βλ. παρακάτω). Σε κά-
ποιες περιπτώσεις οι επίπεδοι εκτεταμένοι οικισμοί έχουν πιο πυκνή διάταξη των 
σπιτιών, τα οποία μπορεί να χωρίζονται μεταξύ τους με λιθοστρωμένες αυλές ό-
πως στην περίπτωση της Σταυρούπολης ((Γραμμένος και Κώτσος 2002β, 2004) 
και της Θέρμης (Παππά 2008). Άλλοι, όπως ο Μακρύγιαλος Ι, παρουσιάζουν α-
ραιή κατοίκηση με μεγάλους ανοιχτούς χώρους να παρεμβάλλονται μεταξύ των 
σπιτιών (Pappa και Besios 1999).  
Οι οικισμοί, τόσο οι επίπεδοι εκτεταμένοι όσο και οι τούμπες, συχνά περι-

κλείονται με τάφρους, όπως δείχνουν τα δεδομένα από αυτούς που έχουν ερευνηθεί 
ανασκαφικά (π.χ. τα Παλιάμπελα-Κολινδρού, ο Μακρύγιαλος, η Σταυρούπολη, η 
Θέρμη, τα Γιαννιτσά Β και η Άψαλος-Γραμμή).  

Η αρχιτεκτονική των νεολιθικών οικισμών 

Μέχρι τη δεκαετία του ‘90, πολύ λίγα ήταν γνωστά σχετικά με τον τρόπο 
στέγασης των νεολιθικών νοικοκυριών στην περιοχή της Μακεδονίας. Η μόνη πιο 
ολοκληρωμένη εικόνα προερχόταν από τη Νέα Νικομήδεια, όπου έχουν αποκα-
λυφθεί 24 υπέργεια τετράπλευρα κτίσματα, κατασκευασμένα με σκελετό από 
πασσάλους και μεταξύ τους πλεγμένα κλαδιά. Όλη η κατασκευή, εκτός από τη 
στέγη, ήταν επαλειμμένη με στρώσεις πηλού (Pyke και Yiouni 1996)3. Τρεις με-
γάλων διαστάσεων λάκκοι που βρέθηκαν στο αρχαιότερο στρώμα, οι οποίοι απο-
δόθηκαν από τον ανασκαφέα στην εξόρυξη πηλού, ίσως αποτελούσαν το ημιυπό-
γειο μέρος οικιών, ενός τύπου οικήματος που εκείνη την εποχή ήταν ακόμα άγνω-
στο στην περιοχή4. Με την αύξηση των ανασκαφών των δύο τελευταίων δεκαε-
                                                  

3. Ενώ ο Rodden ξεκάθαρα αναφέρει ότι «κατά την ανασκαφή δεν εντοπίστηκαν ίχνη από 
ωμά πλιθιά ούτε στα αυλάκια θεμελίωσης, αλλά ούτε και στην επίχωση» (Rodden 1967: 269), 
συχνά αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι οι οικίες ήταν πλινθόκτιστες. Η εν μέρει λανθασμένη 
εντύπωση, ίσως να οφείλεται στην υπόθεσή του ότι «ο ξύλινος σκελετός προσφέρει ένα σταθερό 
πλαίσιο για τους πλινθόκτιστους τοίχους. Εύρεση κομματιών πλίνθων αναφέρεται στο στρώμα 
της Νεότερης Νεολιθικής (Pyke και Yiouni 1996: 41).  

4. Σύγχρονα με τις ημιυπόγειες οικίες, θα μπορούσαν να είναι τα ενώτια, αλλά και η κερα-
μική με λευκό σε κόκκινο και η διακοσμημένη με εμπιέσεις δακτύλου (impresso) και συγκεκρι-
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τιών, άρχισαν να πληθαίνουν τα στοιχεία για την ύπαρξη τέτοιου τύπου οικίας 
στην περιοχή μας, ο οποίος όμως ήταν ήδη πολύ γνωστός στην έρευνα της Αρ-
χαιότερης και Μέσης Νεολιθικής των κεντρικών Βαλκανίων. Πρόκειται για απλές 
ημιυπόγειες κατασκευές. Στην απλούστερη μορφή τους αποτελούνται από ένα 
συνήθως ρηχό λάκκο (Εικ. 2), που θα πρέπει να ήταν στεγασμένος με κλαδιά και 
άχυρα, με τη μορφή καλύβας. Ο λάκκος έχει κυκλική, ελλειψοειδή ή ακανόνιστου 
σχήματος κάτοψη, διαμέτρου 2-3μ. (σε κάποια παραδείγματα αρκετά μεγαλύτε-
ρη), με τοιχώματα επικλινή (Εικ. 3β) ή σπάνια κατακόρυφα (Εικ. 3α). Σε πολύ 
λίγες περιπτώσεις αναφέρεται η επάλειψη του δαπέδου με λεπτή στρώση πηλού. 
Σε κάποιους από τους λάκκους τα τοιχώματα είναι λαξευμένα, έτσι ώστε να δημι-
ουργούνται αναβαθμοί, που η χρήση τους αποδίδεται σε διάφορες ανάγκες λει-
τουργίας του νοικοκυριού. Η πιο σύνθετη μορφή αποτελείται από τη συνένωση δύο 
ή περισσότερων λάκκων, που συχνά ερμηνεύθηκαν ως διαφορετικοί χώροι της οι-
κίας (Εικ. 5). Η εύρεση στην επίχωση των λάκκων, κομματιών ψημένων πηλών, 
για τα οποία υποτέθηκε ότι προέρχονται από πηλόχτιστους τοίχους, αλλά και ο 
εντοπισμός περιμετρικά πασσαλοτρυπών, ερμηνεύθηκαν ως ενδείξεις ύπαρξης 
χαμηλού ή ψηλότερου τοίχου πάνω στον οποίο στηριζόταν η στέγη (Εικ. 3α, 4) 
(Χρυσοστόμου 1991).  
Αυτού του τύπου κατασκευές χαρακτηρίζουν την αρχική εγκατάσταση των 

περισσότερων οικισμών που ανασκάφηκαν τα τελευταία χρόνια στη Μακεδονία, 
ανεξάρτητα από την περίοδο στην οποία χρονολογούνται. Με βάση τα δεδομένα 
από τις ανασκαφές του Μακρυγιάλου, της Θέρμης, της Λητής Ι και της Σταυρού-
πολης, που είναι ερευνημένες σε μεγαλύτερη έκταση, διαπιστώνεται ότι τέτοιου 
τύπου κτίσματα εμφανίζονται σε ομάδες, που απέχουν αρκετές δεκάδες μέτρων 
μεταξύ τους. Υπάρχουν όμως και οικισμοί, όπου οι λάκκοι μιας περιόδου (συνήθως 
της ΑΝ) είναι συγκεντρωμένοι σε περιορισμένο χώρο λίγων στρεμμάτων (π.χ. 
Μαυροπηγή-Φυλλοτσαΐρι Κοζάνης, Ρεβένια-Κορινού Πιερίας). Από τις κατα-
σκευές και τα αντικείμενα που συνοδεύουν ένα νοικοκυριό, ελάχιστα εντοπίζονται 
εντός των λάκκων και αυτά συνήθως περιορίζονται στα κατάλοιπα φούρνων ή ε-
στιών. Τα κινητά ευρήματα που βρίσκονται εντός των λάκκων συχνά είναι δύσκο-
λο να διαπιστωθεί αν σχετίζονται με τη χρήση του λάκκου ή προέρχονται από την 
επίχωσή του.  
Οι υπέργειες κατασκευές (οικίες) ακολουθούν τη φάση των ημιυπόγειων, όπως 

δείχνουν οι θέσεις όπου συναντώνται και οι δύο τύποι (π.χ. Γιαννιτσά Β, Παλιά-
μπελα, Σταυρούπολη). Από εκείνες που στάθηκε δυνατό να ερευνηθούν σε όλη 

μένα εκείνη που αποδίδει «στάχυ» (Rodden 1962: pl. XL, 285, Pyke και Yiouni 1996: pl. 
16(a)). Αν η παραπάνω υπόθεση ισχύει, τότε η αρχική φάση εγκατάστασης στη Νέα Νικομή-
δεια θα μπορούσε να ενταχθεί σε ένα δίκτυο πρώιμων εγκαταστάσεων με αρκετά κοινά χαρα-
κτηριστικά, που εξαπλώνεται σε όλα τα Βαλκάνια.  
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τους την έκταση, διαπιστώνεται ότι είναι τετράπλευρες, με τοίχους κατασκευα-
σμένους με πασσάλους, πλεγμένα κλαδιά και επάλειψη με πηλό. Συνήθως είναι 
μονόχωρες, αν και υπάρχουν και παραδείγματα με δύο ή και περισσότερα δωμάτια 
(π.χ. Νέα Νικομήδεια). Στην κεντρική Μακεδονία δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία 
που να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ορόφου, όπως συμβαίνει με οικίες της δυτικής 
Μακεδονίας (Χονδρογιάννη 2014: 340-341) και της Θεσσαλίας (Κωτσάκης 2004: 
63), αλλά και στα κεντρικά Βαλκάνια (Crnobrnja 2010), και τη Βουλγαρία 
(Nikolov και άλλοι 2016: 7). Η αποκάλυψη σε όλη της την έκταση, μιας οικίας 
της Αρχαιότερης Νεολιθικής στη Σωσάνδρα Αριδαίας (Γεωργιάδου 2015), δίνει 
την πλήρη εικόνα μιας οικίας αυτού του τύπου, εντός της οποίας διατηρήθηκε όλο 
το νοικοκυριό (βλ. παρακάτω). Σπίτια που καταστράφηκαν από φωτιά, τα οποία 
όμως, σε αντίθεση με την οικία της Σωσάνδρας, βρέθηκαν άδεια είχαν αποκαλυφ-
θεί στη Μικρή Βόλβη (Λιούτας και Κώτσος 2006) και στα Παλιάμπελα Κολιν-
δρού (Σιαμίδου 2017). Δεν γνωρίζουμε εάν αυτά τα σπίτια έχουν καεί από ατύχη-
μα ή σκόπιμα, όπως έχουν ερμηνευτεί όμοιες περιπτώσεις καμένων σπιτιών που 
έχουν εκκενωθεί πριν καούν στην περιοχή των Βαλκανίων (π.χ. Stevanović 1997, 
Chapman 2009). Έχει ενδιαφέρον ίσως από αυτήν την άποψη ότι, τόσο στην πε-
ρίπτωση των Παλιαμπέλων όσο και της Μικρής Βόλβης, οι κάτοικοι των σπιτιών 
προφανώς είχαν αρκετό χρόνο να απομακρύνουν τα κινητά αντικείμενα από τα 
σπίτια προτού αυτά καταστραφούν.  
Υπέργειες οικίες έχουν ερευνηθεί σε μεγαλύτερη ή μικρότερη έκταση, σε πολ-

λούς οικισμούς στην κεντρική Μακεδονία, με αρχαιότερες εκείνες που ανασκάφη-
καν στη Νέα Νικομήδεια. Αν και διαθέτουμε αρκετά στοιχεία για τα υλικά και 
την τεχνική δόμησης, απουσιάζουν δεδομένα που αφορούν τη θέση τους μέσα στο 
χώρο του οικισμού. Τα μόνα στοιχεία για την οργάνωση των υπέργειων οικιών 
εντός του οικιστικού χώρου, προέρχονται και πάλι από τη Νέα Νικομήδεια. Οι 
οικίες είναι δομημένες ελεύθερα στο χώρο, αλλά αρκετά πυκνά, αφήνοντας στε-
νούς διαδρόμους μεταξύ τους. Ο προσανατολισμός τους είναι όμοιος σε όλες τις 
φάσεις του οικισμού, με κάποιες οικίες να παρουσιάζουν μικρή απόκλιση. Σε σχε-
τικά κεντρικό σημείο του χώρου, η αποκάλυψη ενός μεγαλύτερων διαστάσεων κτί-
σματος, εντός του οποίου βρέθηκαν λίθινα μη χρησιμοποιημένα εργαλεία και πή-
λινα ειδώλια, ερμηνεύθηκε ως ιερό ή κοινόχρηστο κτήριο (Rodden 1964: 114). 
Στις υπόλοιπες ανασκαμμένες θέσεις στοιχεία για κεντρικά ή ειδικής χρήσης κτί-
ρια, απουσιάζουν. Στη Σταυρούπολη το μεγαλύτερο σε διαστάσεις κτίσμα που 
ερευνήθηκε σε όλη του την έκταση, βρέθηκε κοντά στα νότια όρια του οικιστικού 
χώρου. Από τα αποσπασματικά διατηρημένα τμήματα των τοίχων του διαπιστώ-
θηκε ότι είχαν μήκος μεγαλύτερο των 7μ.5 (Γραμμένος και Κώτσος 2004: 57-58, 
                                                  

5. Με βάση τη διασπορά στο χώρο πλίνθων των πεσμένων τοίχων θα μπορούσε να υποτεθεί 
ότι οι διαστάσεις του θα πρέπει να προσέγγιζαν τα 15x9μ. 
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οικ. Δαγκλή 14). Εκτός από το μέγεθός του, η ιδιαιτερότητά του έγκειται στη 
διαφορετική τεχνική κατασκευής των τοίχων που ήταν από ωμές πλίνθους. Από 
τα λιγοστά στοιχεία που διατηρήθηκαν στο εσωτερικό του, τίποτα δεν παραπέ-
μπει σε κάποια ιδιαίτερη χρήση του. Αντίθετα η παρουσία μιας εστίας στο κέντρο 
του περίπου σε συνδυασμό με τα άλλα ευρήματα οδήγησε τους ανασκαφείς στην 
ερμηνεία του ως οικίας (Γραμμένος και Κώτσος 2004: 57-58). Από την εύρεση 
πλινθόκτιστων κτισμάτων και στα Βασιλικά (Παππά υπό εκτύπωση), διαπιστώνε-
ται ότι η τεχνική κατασκευής των κτισμάτων με ωμές πλίνθους ήταν γνωστή στο 
χώρο της Μακεδονίας, αν και δεν είναι δυνατό να εξηγηθεί ο λόγος που δεν επι-
κράτησε.  
Οι δύο διαφορετικοί τύποι οικιών (ημιυπόγειες και υπέργειες), αν και συνεχί-

ζουν να εμφανίζονται κατά τη διάρκεια όλης την Νεολιθικής περιόδου στην περιο-
χή, φαίνεται ότι διακρίνονται ως προς τον χρόνο της εμφάνισής τους. Οι ημιυπό-
γειες οικίες χαρακτηρίζουν τις πρώτες φάσεις της Αρχαιότερης Νεολιθικής και 
παραμένουν σε χρήση μέχρι και τη Μέση Νεολιθική. Συνήθως χαρακτηρίζουν το 
στρώμα της αρχικής εγκατάστασης (Σταυρούπολη Ια και Θέρμη Ι), αλλά υπάρ-
χουν και παραδείγματα όπου παραμένουν σε χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια κατοί-
κησης ακόμα και κατά τη Νεότερη Νεολιθική (π.χ. Μακρύγιαλος).  
Χρονικά παράλληλα με τη χρήση των ημιυπόγειων οικιών τοποθετείται και η 

κατασκευή τάφρων που ορίζουν περιμετρικά τον οικιστικό χώρο ή διαχωρίζουν 
περιοχές του, οι οποίες φαίνεται ότι συνοδεύουν τον μεγαλύτερο αριθμό των ερευ-
νημένων οικισμών. Αποκαλυμμένες σε μικρή ή μεγαλύτερη έκταση, φαίνεται ότι 
αποτελούν έργα κοινοτικού χαρακτήρα, των οποίων η κατασκευή δεν ακολουθεί 
κάποιο συγκεκριμένο κανόνα. Έχουν αποκαλυφθεί τάφροι που το βάθος και το 
πλάτος τους ξεπερνά τα 4μ. (στη Σταυρούπολη η μία τάφρος έχει πλάτος μεγα-
λύτερη των 12μ. και βάθος 3μ.), αλλά και πολύ μικρότερες που το βάθος και το 
πλάτος τους δεν ξεπερνούν το 1μ. Ως προς την τεχνική εκσκαφής τους, άλλοτε 
αποτελούνται από ένα ενιαίο αυλάκι με τριγωνική διατομή ή στο σχήμα του 
γράμματος «U», και άλλοτε από τη συνένωση μεγάλου αριθμού λάκκων (π.χ. 
Μακρύγιαλος). Οι τάφροι ορίζουν τον οικιστικό χώρο μιας ή περισσότερων χρονι-
κών περιόδων του οικισμού, ο οποίος όταν επεκτείνεται, αυτές πέφτουν σε αχρη-
στία και αφού καλυφθούν με κάθε είδους κατάλοιπα, στη θέση τους χτίζονται οι-
κίες ή άλλες κατασκευές. Ο σκοπός κατασκευής τόσο μεγάλων διαστάσεων έργων, 
αν και έχουν προταθεί διάφορες χρήσεις, δεν είναι ακόμα σαφής, καθώς καμία από 
τις προτάσεις δεν δίνει κάποια επαρκή και αδιαμφισβήτητη ερμηνεία6.  

6. Για τη χρήση των τάφρων σε όλη την ΝΑ Ευρώπη βλ. Χονδρογιάννη 2009: 511-528
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Οι οικισμοί στην ευρύτερη περιοχή της πεδιάδας της Θεσσαλονίκης 

Νέα Νικομήδεια Ημαθίας 

Ο οικισμός της Νέας Νικομήδειας βρίσκεται στη δυτική πλευρά της πεδιάδας 
της Θεσσαλονίκης. Tα διαδοχικά στρώματα των επιχώσεων σχηματίζουν χαμηλή 
τούμπα διαστάσεων 220x110μ. και ύψους 1,50-2,50μ. από την γύρω περιοχή. 
Σήμερα η ευρύτερη περιοχή είναι μια εκτεταμένη πεδιάδα σε απόσταση 30 χιλιο-
μέτρων από τη θάλασσα. Κατά τη διάρκεια της κατοίκησής του η θέση βρισκόταν 
κοντά στην δυτική ακτή του Θερμαϊκού, που είχε τη μορφή ρηχής λιμνοθάλασσας 
(Ghilardi και άλλοι 2008).  
Στις επιχώσεις πάχους 1,30μ.7, που ανασκάφηκαν από το 1961 έως το 1964 

(Rodden 1962: 271), αρχικά διακρίθηκαν δύο οικιστικές φάσεις της Αρχαιότερης 
Νεολιθικής (Rodden 1964: 114-115). Ενώ με την αναθεώρηση των δεδομένων 
από τον Pyke (Pyke και Yiouni 1996), φαίνεται ότι μπορούν να διακριθούν με 
ασφάλεια τρεις φάσεις και ίσως μια τέταρτη, από την οποία όμως σώθηκαν ελά-
χιστα στοιχεία. Συνολικά ανασκάφτηκαν κατάλοιπα 24 υπέργειων κατασκευών οι 
οποίες έχουν τετράγωνη ή παραλληλόγραμμη κάτοψη, διαστάσεων περίπου 
8,50x6,50μ. Από τη διάταξη των κτισμάτων στο χώρο, παρατηρείται ότι οι νεό-
τερες κατασκευές τοποθετούνται πάνω στη θέση των παλαιότερων, όπως συμβαίνει 
στους οικισμούς του τύπου της τούμπας, χωρίς όμως να διατηρούν ακριβώς τον ίδιο 
προσανατολισμό και διαστάσεις (Pyke και Yiouni 1996: 9-34). Όλα τα κτίσματα 
που αποκαλύφθηκαν είναι ανεξάρτητα και δεν εφάπτονται μεταξύ τους. 
Στο κέντρο της ανατολικής πλευράς της τούμπας αποκαλύφθηκαν τα θεμέλια 

δύο επάλληλων κατασκευών με αρκετά μεγαλύτερες διαστάσεις. Το κεντρικό αυτό 
κτίριο και στις δύο φάσεις του φαίνεται ότι ήταν το μόνο που διέθετε τρεις χώ-
ρους. Μόνο σε αυτό το κτήριο αναφέρεται η εύρεση φούρνου.  
Εντός του οικισμού αποκαλύφθηκαν αρκετοί λάκκοι κάποιοι από τους οποίους 

μπορεί να ήταν αποθηκευτικοί. Οι λάκκοι ήταν διάσπαρτοι σε όλη την ανασκαμ-
μένη έκταση, χωρίς να διακρίνονται συγκεκριμένες ομάδες (Pyke και Yiouni 
1996: 49). Ελάχιστα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί σχετικά με τις τάφρους που α-
ποκαλύφθηκαν στην περιφέρεια του οικισμού, αλλά και στο κέντρο του ανασκαμ-
μένου χώρου. Κατά τη Μέση Νεολιθική ο οικισμός εγκαταλείπεται, για να επα-
νακατοικηθεί στη Νεότερη Νεολιθική. Εντός του οικισμού αποκαλύφθηκαν 35 
ταφές. Οι νεκροί βρέθηκαν τοποθετημένοι σε κυκλικούς λάκκους, σε συνεσταλμέ-
νη στάση (Rodden 1961: 232, 1964: 368-369).  

                                                  
7. Στο Αρχαιολογικό Δελτίο 17: 231 αναφέρει ότι το φυσικό έδαφος εμφανίστηκε σε βάθος 

0,70μ. 
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Γιαννιτσά Β  

Η θέση βρίσκεται πάνω στην ομαλή πλαγιά χαμηλού εξάρματος με προσανα-
τολισμό προς τα νότια όπου σήμερα εκτείνεται η πεδιάδα των Γιαννιτσών-
Θεσσαλονίκης (Χρυσοστόμου 1996: 160). Από το 1989 έχουν ερευνηθεί περισσό-
τερα από 11 οικόπεδα της πόλης των Γιαννιτσών. Η έκταση που καταλαμβάνουν 
οι επιχώσεις του οικισμού υπολογίζεται στα 30 στρέμματα. Στο στρώμα της Αρ-
χαιότερης Νεολιθικής, διακρίθηκαν τρεις οικιστικές φάσεις, ενώ υπάρχουν ενδεί-
ξεις χρήσης του χώρου και κατά τη Νεότερη Νεολιθική (Χρυσοστόμου 2001: 
494). Αν και αναφέρεται η εύρεση οστράκων που χρονολογούνται στη Μέση Νεο-
λιθική, δε στάθηκε δυνατό να προσδιοριστεί με σαφήνεια το στρώμα αυτής της 
περιόδου (Χρυσοστόμου 1989: 123). 
Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του οικισμού της Αρχαιότερης Νεολιθικής είναι 

πολύ περιορισμένα (Χρυσοστόμου 1996: 160). Αποκαλύφθηκε μια ελλειπτικής 
κάτοψης ημιυπόγεια οικία, με διάμετρο λίγο μεγαλύτερη των 2μ, κατασκευασμέ-
νη με πηλόχτιστους τοίχους που στηρίζονταν από ξύλινους πασσάλους όπως υπο-
θέτει ο ανασκαφέας (Χρυσοστόμου 1991: 111-112). Στη δεύτερη οικιστική φάση 
εντάσσεται ένα υπέργειο «συγκρότημα» που αποτελείται από τρεις τετράπλευρους 
χώρους, με μεγαλύτερο τον κεντρικό. Πάνω στο δάπεδο της οικίας, το οποίο απο-
τελούνταν από πατημένο πηλό σε υπόστρωμα από οριζόντια τοποθετημένους 
πασσάλους, διατηρήθηκαν μια εστία και άλλες θερμικές κατασκευές και «αποθη-
κευτικές θήκες». Η οικία χρονολογήθηκε στο 6300-6000 π.Χ. (Χρυσοστόμου 
2001: 494). Σε διαφορετικά σημεία του ανασκαμμένου χώρου του οικισμού απο-
καλύφθηκαν τμήματα τάφρων (Χρυσοστόμου 2001: 492-493, 1990: 176, 1993: 
138). Η ανάλυση των αρχαιοβοτανικών καταλοίπων αναγνώρισε σπόρους εξημε-
ρωμένων ειδών μονόκοκκου και δίκοκκου σιταριού, κριθάρι, κεχρί, φακή, ρόβι και 
λαθούρι (Βαλαμώτη 1990: 177-180).  

Άψαλος, θέση Γραμμή  

Ο οικισμός αποκαλύφθηκε στην πεδινή περιοχή της Αλμωπίας την οποία δια-
τρέχουν αρκετά ρέματα που εκβάλουν στον Αλμωπαίο ποταμό, 600μ. περίπου 
ΒΑ του χωριού Άψαλος. Η έκτασή του θα πρέπει να έφθανε τα 50 στρέμματα. 
Με την σωστική ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε το 2000-2001, ερευνήθηκε 
ένα τμήμα του οικισμού, διαστάσεων 160-13μ. (Χρυσοστόμου και άλλοι 2000: 
491-494). Ο χώρος του οικισμού ορίζεται από κυκλική τάφρο που χρονολογείται 
πριν το 5701-5622 π.Χ. (Χρυσοστόμου, Πολουκίδου και Προκοπίδου 2001: 515).  
Οι νεολιθικές επιχώσεις είχαν σχεδόν ολοκληρωτικά καταστραφεί από πα-

λαιότερες επεμβάσεις. Διατηρήθηκαν μόνο ένας αρκετά μεγάλος αριθμός λάκκων 
οι οποίοι ήταν λαξευμένοι στο φυσικό έδαφος. Κάποιοι από αυτούς που φέρουν 
στην περίμετρό τους πασσαλότρυπες ερμηνεύτηκαν ως ημιυπόγειες οικίες. Οι μι-
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κρότεροι σε διάμετρο ανήκουν σε αποθηκευτικές κατασκευές και σε αποθέτες 
(Χρυσοστόμου και άλλοι 2001: 518) Η μελέτη των αρχαιβοτανικών και αρχαιο-
ζωολογικών καταλοίπων αποκάλυψε την καλλιέργεια μονόκοκκου και δίκοκκου 
σιταριού και κριθαριού, φακής και σπόρους λιναριού, σαμπούκου, σταφυλιού και 
βατόμουρου (Βαλαμώτη 2001: 521-522). Από τα οστά των ζώων αναγνωρίστη-
καν αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίροι και σκύλοι ως εξημερωμένα ζώα, ενώ από την 
άγρια πανίδα αντιπροσωπεύονται το ελάφι, ο λαγός και ο αγριόχοιρος (Ελευθεριά-
δου 2001: 522).  

Κόμβος Αψάλου, Αριδαία  

Κατά την ανασκαφή εγκατάστασης της Εποχής του Χαλκού, 1400μ νότια της 
Θέσης Γραμμή Αψάλου, αποκαλύφθηκε ένας λάκκος κυκλικής κάτοψης, με διάμε-
τρο 3,30-3,70μ και βάθους 0,60μ, στην επίχωση του οποίου βρέθηκε κεραμική 
της Αρχαιότερης Νεολιθικής που ερμηνεύθηκε ως οικία (Χρυσοστόμου και Γεωρ-
γιάδου 2001: 525-535). 

Σωσάνδρα, Αριδαία  

Η εγκατάσταση εντοπίστηκε το 2007 στην πεδινή περιοχή του χωριού Σω-
σάνδρα της Αριδαίας. Η έκταση, την οποία καταλαμβάνει εκτιμήθηκε ότι καλύ-
πτει χώρο ακτίνας 300μ. Εντοπίστηκαν δύο οικίες, σε απόσταση 50μ. η μία από 
την άλλη, ενώ στον ενδιάμεσο χώρο τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα απουσιάζουν 
(Γεωργιάδου 2015: 16-17, 2009: 87-94). Από αυτές ερευνήθηκε μόνο η μία η 
οποία διατηρήθηκε λόγω της καταστροφής από φωτιάς. Η κάτοψη της οικίας ή-
ταν ορθογώνια, με διαστάσεις 9,2x6,3μ. Οι τοίχοι, πάχους 30-33εκ., σε κάποια 
σημεία σώθηκαν μέχρι το ύψος των 40εκ. Το δάπεδο της οικίας αποτελούνταν 
από πατημένο χώμα. Από τη διάταξη των ευρημάτων πάνω στο δάπεδο φαίνεται 
ότι υπήρχε κάποιου είδους κατανομή στη χρήση του χώρου της. Η είσοδος βρισκό-
ταν στο κέντρο περίπου της νότιας πλευράς της. Στην ΒΑ γωνία βρέθηκαν τα κα-
τάλοιπα ενός φούρνου τετράπλευρης κάτοψης με διαστάσεις 80x56εκ. Το πήλινο 
δάπεδο δεύτερου φούρνου βρέθηκε επίσης δίπλα στο βόρειο τοίχο. Τα περισσότερα 
αγγεία εντοπίστηκαν κοντά στους τοίχους της οικίας. Εντός της οικίας βρέθηκαν 
συνολικά 50 αγγεία τα οποία σχετίζονται με την αποθήκευση, την παρασκευή και 
την κατανάλωση της τροφής (Γεωργιάδου 2015: 41, 47-67). Η αποθήκευση ε-
κτός από τα αγγεία θα πρέπει να γινόταν και με άλλους τρόπους, όπως μαρτυρά η 
ύπαρξη δύο λάκκων που ήταν σκαμμένοι στο δάπεδό της (Γεωργιάδου 2015: 24-
38). Τα αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα περιορίζονται σε μικρό αριθμό απανθρακωμέ-
νων σπόρων μονόκοκκου και δίκοκκου σιταριού, κριθαριού, φακής και λαθουριού 
(Valamoti 2015: 163-166). Η ραδιοχρονολόγηση τοποθετεί την θέση στο 6066-
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5840 π.Χ. (Γεωργιάδου 2015: 45).  

Μάνδαλο  

Οι επιχώσεις του προϊστορικού οικισμού, σχηματίζουν τούμπα πάνω σε χαμη-
λό λόφο, 1 χιλιόμετρο περίπου ΒΔ του χωριού Μάνδαλο του Νομού Πέλλας. Η 
έκταση της τούμπας στη βάση της είναι 5 στρέμματα και το ύψος της 8μ. Από το 
1981 έως το 1988 ερευνήθηκαν επιχώσεις σε έκταση 170τμ. που χρονολογούνται 
στη Νεότερη και κυρίως στην Τελική Νεολιθική (4600-4000 π.Χ.) όπως και 
στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (2900-2200 π.Χ.) (Maniatis 1990: 149-153, 
Παπαευθυμίου-Παπανθίμου και Πιλάλη-Παπαστερίου 1996: 143-144). Σε αυτές 
διακρίθηκαν 7 οικιστικές φάσεις (Πιλάλη-Παπαστερίου και άλλοι 1986: 455). Τα 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που αποκαλύφθηκαν είναι περιορισμένα. Οι κατόψεις 
των οικιών ήταν παραλληλόγραμμες με διαστάσεις 4x6μ. περίπου (Κωτσάκης 
1987). Καλύτερα φαίνεται ότι διατηρήθηκαν οι εστίες με κυκλική κάτοψη (Πιλά-
λη-Παπαστερίου και άλλοι 1986: 451-452). Προς το τέλος της Νεολιθικής πε-
ριόδου, ο χώρος του οικισμού ορίζεται από δύο ισχυρούς λιθόκτιστους τοίχους 
(Παπαευθυμίου-Παπανθίμου και Πιλάλη-Παπαστερίου 1996: 144). Πολύ σημα-
ντική για το θέμα της κινητικότητας κατά τη νεολιθική περίοδο, είναι η αποκά-
λυψη οψιανού που προέρχεται από τα Καρπάθια, μια περιοχή που βρίσκεται 700-
800χλμ. βόρεια της θέσης (Kilikoglou και άλλοι 1996).  

Ειδομένη Κιλκίς  

Η θέση του οικισμού εντοπίστηκε 1.500μ. νότια της Ειδομένης στη σημερινή 
διασταύρωση του δρόμου από Αξιούπολη προς τον σύγχρονο οικισμό. Οι επιχώσεις 
του τοποθετούνται πάνω σε χαμηλό πλάτωμα της δυτικής πλευράς της λεκάνης 
του Αξιού, από τον οποίο απέχει 1.300μ. Πρόκειται για μικρής έκτασης εγκατά-
σταση που δεν ξεπερνά τα 12 στρέμματα (Βάλλα και Μίχα 2007: 337). Στη σύ-
ντομη σωστική ανασκαφική έρευνα που διεξήχθη το 2007, αποκαλύφθηκαν του-
λάχιστον δύο λάκκοι που ενδεχομένως αποτελούν τα κατάλοιπα ημιυπόγειων οι-
κιών και 14 λάκκοι μικρότερων διαστάσεων, μάλλον αποθηκευτικού χαρακτήρα. 
Ο οικισμός χρονολογήθηκε στη Νεότερη Νεολιθική (Βάλλα και Μίχα 2007: 337-
345).  

Θέρμη Β, Θεσσαλονίκη  

Η θέση αποκαλύφθηκε το 1987, στη βόρεια πλευρά του σύγχρονου οικισμού. 
Με βάση τα αποτελέσματα της αρχικής ανασκαφικής έρευνας η έκτασή της προσ-
διορίστηκε στα 100 στρέμματα περίπου (Γραμμένος και άλλοι 1990: 226-227). 
Οι νεολιθικές επιχώσεις εκτείνονται σε μια ομαλή πλαγιά, προσανατολισμένη 
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προς τον Θερμαϊκό κόλπο, από του οποίου την ακτή απέχει σήμερα 3,5χλμ. Από 
το 1987 διενεργούνται σωστικές ανασκαφές. Με τις νεότερες έρευνες διαπιστώθη-
κε η κατοίκηση κατά περιοχές (γειτονιές) που αποτελούνται από ομάδες λάκκων 
(οικιών), όπως και η εκτέλεση κοινοτικών έργων/αποχωματώσεων σε σχετικά με-
γάλη έκταση στα όρια του οικισμού (Παππά 2008: 67-100, Παππά και άλλοι 
2001: 272-273). Διακρίθηκαν τρία στρώματα, με το αρχαιότερο να αντιπροσω-
πεύεται από ημιυπόγειες κατασκευές (λάκκους) και τα νεώτερα από υπέργεια 
κτίσματα από τα οποία κάποια είχαν λιθόκτιστα θεμέλια. Μεγάλης έκτασης λι-
θόστρωτοι χώροι ερμηνεύθηκαν ως κοινόχρηστοι, που σύμφωνα με τα ευρήματα 
μπορεί να είχαν εργαστηριακή χρήση (Παππά 1990: 237-243). Η μεγάλη αντι-
προσώπευση προϊόντων απόρριψης από την επεξεργασία λίθινων αποκρουσμένων 
εργαλείων σε κάποιους από τους λάκκους (σε ένα λάκκο βρέθηκαν 11.000 απολε-
πίσματα αλλά και ολοκληρωμένα προϊόντα), οδήγησαν τους ανασκαφείς στο συ-
μπέρασμα ότι είχαν εργαστηριακή χρήση (Παππά και άλλοι 2000: 180-182, 
2001: 272-276). Από την ανάλυση των οστών των ζώων, διαπιστώθηκε ότι υπερ-
τερούν τα αιγοπρόβατα, ακολουθούν οι χοίροι και μετά τα βοοειδή και σε μικρό 
ποσοστό οι σκύλοι. Η άγρια πανίδα εμφανίζεται σε πολύ χαμηλά ποσοστά (Γιαν-
νούλη 1990: 262-278). Στα δείγματα χώματος που εξετάστηκαν στο νεροκόσκινο 
βρέθηκαν μονόκοκκο και δίκοκκο σιτάρι, κριθάρι, φακές, μπιζέλι και από τα ά-
γρια σταφύλι, βατόμουρο και τσικουδιά (Βαλαμώτη 1992: 443-455). Η μόνη μέ-
χρι τώρα δημοσιευμένη ραδιοχρονολόγηση προέρχεται από ανάλυση άνθρακα από 
λάκκο της φάσης ΙΙΙβ, που τον τοποθετεί στο 5300-5000 π.Χ. και επομένως στη 
πρώιμη φάση της Νεότερης Νεολιθικής (Γραμμένος και άλλοι 1992: 384). Ο οι-
κισμός κατοικούνταν και κατά τη Μέση Νεολιθική.  

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) 

Στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης, στο νότιο τμήμα του χώρου που κα-
λύπτεται από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ, το 1993, αποκαλύφθηκαν τα κατάλοι-
πα οικισμού της Μέσης Νεολιθικής. Η συνολική έκταση που ερευνήθηκε φθάνει 
τα 825τμ. Εντοπίστηκαν και ανασκάφηκαν 15 λάκκοι, κυρίως στη βόρεια πλευρά 
της ανασκαφής, ενώ στη νότια βρέθηκαν ακανόνιστης κάτοψης ορύγματα που ερ-
μηνεύθηκαν ως κοινοτικά έργα (Παππά 2008: 55-57). Η χρονολόγηση της θέσης 
που βασίστηκε στην κεραμική, καθώς δείγματα άνθρακα που αναλύθηκαν έδωσαν 
μη αποδεκτές ηλικίες, τοποθετεί τη θέση σε ύστερες φάσεις της Μέσης Νεολιθι-
κής (Παππά 2008: 57).  

Βασιλικά C  

Ο νεολιθικός οικισμός των Βασιλικών εντοπίστηκε στη λεκάνη του ποταμού 
Ανθεμούντα, 2,5χλμ. πριν την είσοδο στο σύγχρονο οικισμό. Σε επιχώσεις πάχους 
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5,80μ., διακρίθηκαν στρώματα που χρονολογούνται από τη Μέση Νεολιθική ΙΙΙ 
έως και την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (Γραμμένος 1991: 30-31). Από την επι-
φανειακή έρευνα της περιοχής διαπιστώθηκε ότι η έκταση του οικισμού φθάνει τα 
180 στρέμματα (Ανδρέου, Παππά και Czebreszuk 2011, Παππά υπό έκδοση). 
Η σωστική ανασκαφή του 2013-15 αποκάλυψε τμήματα υπέργειων οικιών και 

εξωτερικούς χώρους μεταξύ των οικιών στους οποίους διατηρήθηκαν κατάλοιπα 
λάκκων και θερμικών κατασκευών. Η αρχιτεκτονική των οικιών χαρακτηρίζεται 
από τη χρήση ωμών πλιθιών. Για μια οικία μόνο διαπιστώθηκε ότι είχε μήκος 
μεγαλύτερο των 7μ. Πάνω στο δάπεδό της μεταξύ πιθαριών και πηλόχτιστων κα-
τασκευών αποκαλύφθηκαν μεγάλες ποσότητες σιτηρών και αποξηραμένων σύκων 
(Παππά υπό έκδοση).  

Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης  

Ο νεολιθικός οικισμός της Σταυρούπολης εντοπίστηκε πάνω στη ράχη ενός 
χαμηλού εξάρματος, στη δυτική πλευρά του πολεοδομικού συγκροτήματος της 
Θεσσαλονίκης (Ρωμιοπούλου 1989: 194-218). Η μορφολογία της ευρύτερης πε-
ριοχής χαρακτηρίζεται από χαμηλούς λόφους, με ομαλές πλαγιές και μικρά ρέμα-
τα. Η συνολική έκταση που καταλαμβάνει ο οικισμός είναι περίπου 100 στρέμμα-
τα (Γραμμένος και Κώτσος 2002β).  
Με τη σωστική ανασκαφική έρευνα που διεξάγεται από το 1994, διαπιστώθη-

κε ότι ο οικισμός κατοικούνταν κατά τη Μέση, τη Νεότερη και πιθανόν την Τελι-
κή Νεολιθική. Μέχρι τώρα έχουν ερευνηθεί περισσότερα από 4.000τμ. Από τη 
στρωματογραφική μελέτη, τα ευρήματα, και την χρονολόγηση με C14 διαπιστώ-
θηκε ότι ποτέ δεν κατοικήθηκε συγχρόνως όλη η έκτασή του. Η αρχική εγκατά-
σταση (Σταυρούπολη Ια- 5890-5640 π.Χ.) θα πρέπει να αφορά μια σχετικά μι-
κρής έκτασης περιοχή, που δεν θα ξεπερνούσε τα 5-6 στρέμματα (Kotsos 2014, 
Κώτσος 2013, Γραμμένος και Κώτσος 2002β, 2004). Την περίοδο μεταξύ του 
5697 και 5531 π.Χ., ίσως και λίγο νωρίτερα, δημιουργήθηκε νέος χώρος κατοί-
κησης 200μ. βόρεια του πρώτου. Ο ενδιάμεσος χώρος μεταξύ των δύο περιοχών 
παρέμεινε ακατοίκητος. Οι πρώτες οικίες του οικισμού (φάση Ια) είναι ημιυπόγει-
ες με φούρνους κατασκευασμένους με τη μορφή κοιλώματος, στα τοιχώματα των 
λάκκων.  
Την περίοδο που ακολούθησε (φάση Ιβ), η έκταση του οικισμού φαίνεται ότι 

αυξήθηκε και οι οικίες κατέλαβαν και μέρος του χώρου μεταξύ των δύο αρχικών 
περιοχών εγκατάστασης. Σε αυτήν την περίοδο θα πρέπει να κατασκευάστηκαν 
και οι τάφροι που τμήματά τους αποκαλύφθηκαν στο βόρειο και βορειοανατολικό 
όριο του οικισμού. Τα κατάλοιπα των οικιών περιορίζονται σε δάπεδα υπέργειων 
τετράπλευρων κατασκευών, χτισμένες με ξύλα και πηλό. Παράλληλα όμως με 
αυτή την τεχνική ήταν γνωστή και η δόμηση των τοίχων με πλιθιά ξεραμένα στον 
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ήλιο. Στο εσωτερικό των οικιών αποκαλύφθηκαν πηλόχτιστοι φούρνοι που έχουν 
τη μορφή χαμηλού κυλίνδρου με μεγάλο άνοιγμα στο πάνω μέρος τους αλλά και 
μικρότερο στη βάση τους. Φούρνοι βρέθηκαν και σε ανοιχτούς χώρους μεταξύ των 
σπιτιών (Γραμμένος και Κώτσος 2002β, 2004, Lymperaki και άλλοι 2016). Τα 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της τελευταίας περιόδου (Σταυρούπολη ΙΙ) περιορίζονται 
σε τμήματα δαπέδων, πασσαλοτρυπών, ενός ευθύγραμμου λιθόχτιστου θεμελίου και 
λιθόστρωτων ανοιχτών χώρων. Στις επιχώσεις του οικισμού βρέθηκαν απανθρακω-
μένοι σπόροι μονόκοκκου και δίκοκκου σιταριού, κριθάρι, μπιζέλια, λαθούρι και φα-
κές. Επίσης βρέθηκαν απανθρακωμένα σύκα και κράνα, όπως και σπόροι από στα-
φύλια και βατόμουρα που συλλέγονταν από την ευρύτερη περιοχή (Μαργαρίτη 
2002: 805-829, 2004: 605- 613). Οι μικροσκοπικές αναλύσεις των υπολειμμά-
των καμένης τροφής στα μαγειρικά σκεύη αναγνώρισαν γεύματα με δημητριακά 
(βραστό σιτάρι) και όσπρια (Garcia-Granero και άλλοι 2017).  
Η μελέτη της αρχαιοπανίδας έδωσε σημαντικά στοιχεία για την οικονομία του 

οικισμού (Γιαννούλη 2002: 683-744). Το μεγαλύτερο ποσοστό αναλογεί σε οικό-
σιτα ζώα, ενώ τα άγρια αντιπροσωπεύουν το 7,31%. Τα αιγοπρόβατα φαίνεται ότι 
κατείχαν το μεγαλύτερο μέρος της κτηνοτροφικής οικονομίας του οικισμού, φθά-
νοντας στο ποσοστό των 50,65%8. Δεύτερα έρχονται τα βοοειδή με ποσοστό 
27,16% και στην τρίτη θέση οι χοίροι με 21,68%. Οι αναλύσεις οργανικών υπο-
λειμμάτων στα μαγειρικά σκεύη επιβεβαιώνουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή κρέα-
τος και λίπους μηρυκαστικών ζώων και αισθητά μικρότερη των χοίρων, στη δια-
τροφή των κατοίκων. Οι ίδιες αναλύσεις δείχνουν ότι τουλάχιστον κάποιοι κάτοικοι 
έπιναν γάλα και κατανάλωναν γαλακτοκομικά προϊόντα (Κωτσάκης και άλλοι 
2008, Evershed και άλλοι 2008).  
Μέχρι τώρα έχουν αποκαλυφθεί επτά τάφοι, από τους οποίους οι πέντε ήταν 

ενταφιασμοί μέσα σε λάκκο, μία καύση νεκρού και ένας ενταφιασμός βρέφους κά-
τω από το δάπεδο μιας οικίας. (Τριανταφύλλου 2002).  

                                                  
8. Μεταξύ των οικόσιτων στα πρώτα 11 οικόπεδα το ποσοστό των αιγοπροβάτων φθάνει το 

54%, ενώ στα άλλα 4 μειώνεται στο 47,3%. Η μείωση αυτή ενδεχομένως να οφείλεται στο ότι 
στο σύνολο των οστών από τα νεότερα οικόπεδα περιλαμβάνεται μεγαλύτερος αριθμός οστών 
που αφορούν τη φάση Σταυρούπολη ΙΙ. Στα δύο από τα τέσσερα οικόπεδα το μεγαλύτερο μέρος 
των επιχώσεων χρονολογείται στη νεότερη φάση. Κατά τη δημοσίευση της μελέτης, λόγω του 
μικρού αριθμού των καταλοίπων της αρχαιοπανίδας της φάσης Σταυρούπολη ΙΙ, δεν έγινε δια-
χωρισμός μεταξύ των φάσεων του οικισμού, παρά μόνο για τον αριθμό των αιγοπροβάτων των 
τεσσάρων νεότερων οικοπέδων (Γιαννούλη 2002 και 2004). Για το λόγο αυτό τα ποσοστά που 
αναφέρονται στην παρούσα μελέτη αναφέρονται στα συνολικά ποσοστά όλων των φάσεων και 
όλων των δημοσιευμένων οικοπέδων.  
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Μεσημεριανή Tούμπα, Τρίλοφος Θεσσαλονίκης  

Οι επιχώσεις του νεολιθικού οικισμού εκτείνονται γύρω από την τούμπα της 
Εποχής του Χαλκού, πάνω σε λόφο με τη μορφή τράπεζας, ο οποίος από βόρεια 
και δυτικά περιβάλλεται από βαθύ ρέμα. Στη βάση του υπάρχει πηγή με άφθονο 
νερό όλη τη διάρκεια του έτους. Η ευρύτερη περιοχή καλύπτεται από λόφους με 
ήπιες κλίσεις, που συχνά τέμνονται από βαθιά ρέματα. (Γραμμένος και Κώτσος 
2002α: 16-21). Η τούμπα ερευνήθηκε με μικρής έκτασης συστηματική ανασκα-
φή, ενώ, το 2001 έγινε δοκιμαστική ανασκαφική έρευνα γύρω από αυτήν όπου 
εντοπίζεται ο νεολιθικός οικισμός. Οι επιχώσεις ήταν διαταραγμένες μέχρι την 
επιφάνεια του φυσικού εδάφους και μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις αποκαλύφθη-
κε το κατώτερο μέρος λάκκων που ήταν λαξευμένοι στο φυσικό έδαφος. Αν και σε 
όλες τις τομές περισυλλέχθηκαν όστρακα της Μέσης Νεολιθικής (ίσως και αρ-
χαιότερα) αυτά βρέθηκαν μέσα στο αναμοχλευμένο στρώμα, μαζί με ευρήματα 
όλων των περιόδων κατοίκησης (Γραμμένος και Κώτσος 2002α: 449-534). Μετα-
ξύ της κεραμικής της Μέσης Νεολιθικής αναγνωρίστηκαν επείσακτα τύπου Χαι-
ρώνειας (Γραμμένος και Κώτσος 2002α: 531, Πιν. 8), όμοια με αυτά που βρέθη-
καν και στα Παλιάμπελα Κολινδρού, τα οποία υποδεικνύουν τις σχέσεις των κα-
τοίκων αυτής της περιόδου με άλλους οικισμούς (Urem-Kotsou και άλλοι υπό ε-
κτύπωση). Η εύρεση οστράκων της Νεότερης Νεολιθικής δηλώνει την κατοίκηση 
της και σε αυτήν την περίοδο, χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί αν υπάρχει συνέ-
χεια μεταξύ των περιόδων της Νεολιθικής.  

Παλιάμπελα Κολινδρού  

Ο νεολιθικός οικισμός των Παλιαμπέλων εντοπίζεται πάνω σε χαμηλό λόφο 
με ομαλές πλαγιές δίπλα στο σύγχρονο οικισμό, στο Νομό Πιερίας. Πρόκειται για 
θέση που κατοικήθηκε διαχρονικά, από την Αρχαιότερη έως την Τελική Νεολιθι-
κή, με επιχώσεις που ξεπερνούν σε πάχος τα 3μ. (Kotsakis και Halstead 2007, 
Παπαδάκου, Ούρεμ-Κώτσου και Κωτσάκης 2015). Σύμφωνα με τις ραδιοχρονο-
λογήσεις ο οικισμός ιδρύθηκε στα μέσα της 7ης χιλιετίας ή λίγο νωρίτερα και απο-
τελεί έναν από τους πρωιμότερους νεολιθικούς οικισμούς στη βόρεια Ελλάδα (Μα-
νιάτης, Κωτσάκης και Halstead 2015). Από τη διαστρωμάτωση των επιχώσεων, 
διαπιστώθηκε ότι αντιπροσωπεύει τόσο τον τύπο της τούμπας, όσο και του εκτε-
ταμένου οικισμού. Στην κορυφή του λόφου οι επιχώσεις σχηματίζουν τούμπα με 
έκταση 20 στρεμμάτων, που περιβάλλονταν από τάφρους. Περιμετρικά αυτής 
εκτείνεται ο επίπεδος οικισμός, του οποίου η έκταση παραμένει άγνωστη (Kot-
sakis και Halstead 2007: 65).  
Κατά τη διάρκεια της συστηματικής ανασκαφής αποκαλύφθηκαν τα κατάλοι-

πα κατοίκησης όλων των περιόδων που αναφέρονται παραπάνω (Kotsakis και 
Halstead 2007: 65). Κατάλοιπα του οικισμού της Μέσης και Νεότερης Νεολιθι-
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κής, που αποτελούνται από υπέργειες πηλόχτιστες οικίες και λιθόστρωτα δάπεδα, 
αποκαλύφθηκαν στο χώρο που περιβάλλεται από ένα σύστημα περιβόλων και τά-
φρων (Kotsakis και Halstead 2002: 410-411, Kotsakis και Halstead 2007: 66). 
Αντίθετα, τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της Αρχαιότερης Νεολιθικής αποτελού-
νται από λάκκους ημιυπόγειων καταλυμάτων (Kotsakis και Halstead 2007: 66). 
Τα αιγοπρόβατα επικρατούν στο αρχαιοζωολογικό υλικό των επιχώσεων της Αρ-
χαιότερης (61%) και Μέσης Νεολιθικής (64%), οι χοίροι ήταν δεύτεροι στην προ-
τίμηση (25% και 21,8% αντίστοιχα), ενώ λιγότερα ήταν τα βοοειδή (13,8% και 
14% αντίστοιχα). Η άγρια πανίδα φαίνεται ότι κατά τη Μέση Νεολιθική αποκτά 
μεγαλύτερη θέση στη διατροφή των κατοίκων αφού τα ποσοστά της διπλασιάζο-
νται από 7,3% στην αρχαιότερη στο 13,8% στη Μέση Νεολιθική (Halstead και 
Isaakidou 2013, Fig. 7.2). 

Μακρύγιαλος Πιερίας  

Ο νεολιθικός οικισμός του Μακρυγιάλου εντοπίζεται πάνω σε χαμηλό λόφο 
1.300μ. από τη θάλασσα, στα δυτικά του σύγχρονου χωριού. Η έκταση του οικι-
σμού έχει υπολογιστεί στα 500 στρέμματα (Μπέσιος και Παππά 1998: 13, Παπ-
πά 2008: 106-107). Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους σε έκταση νεολι-
θικούς οικισμούς στην Ελλάδα, με ερευνημένη έκταση 60 στρέμματα. Η ανασκα-
φή του έγινε από το 1993 έως το 1994 και συμπληρώθηκε με μικρότερες ανα-
σκαφές από το 1995 έως το 1999 (Παππά 2008: 101).  
Τα 500 στέμματα της συνολικής έκτασης που καλύπτουν οι επιχώσεις, αντι-

στοιχούν σε δύο χρονικές περιόδους, μεταξύ των οποίων πιθανολογείται βραχύ 
χρονολογικό κενό. Οι επιχώσεις των δύο φάσεων δεν επικαλύπτονται πάρα μόνο σε 
μια μικρή περιοχή. Η πρώτη φάση εντοπίζεται στο νότιο μέρος του λόφου, ενώ 
κατά τη δημιουργία της δεύτερης εγκατάστασης (Μακρύγιαλος ΙΙ), ο κατοικήσι-
μος χώρος μετατοπίζεται στο βόρειο (Παππά 2008: 104-107). Η χρονολόγηση 
του οικισμού που βασίζεται στην κεραμική τυπολογία και σε μια σειρά ραδιοχρο-
νολογήσεων, τοποθετεί τη φάση Μακρύγιαλος Ι στο δεύτερο μισό της 6ης χιλιετίας 
(5500/5400-5000 π.Χ.), ενώ τη δεύτερη (Μακρύγιαλος ΙΙ) στις αρχές της 5ης 
χιλιετίας (4900-4600/4500 π.Χ.) (Παππά 2008: 109). Και στις δύο φάσεις του 
ο οικιστικός χώρος περικλείεται με τάφρους.  
Τα ανασκαφικά δεδομένα παραπέμπουν σε αραιή δόμηση του χώρου της πρώ-

της φάσης (Μακρύγιαλος Ι) και πυκνότερη στη δεύτερη (Μακρύγιαλος ΙΙ). Στην 
πρώτη φάση ομάδες λάκκων που αντιπροσωπεύουν το υπόγειο μέρος της οικίας, 
διαμορφώνουν γειτονιές μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονται ελεύθεροι χώροι 
(Παππά 2008: 173). Η κάτοψη των λάκκων που ερμηνεύτηκαν ως οικίες, ήταν 
κυκλική ή ελλειψοειδής. Σε κάποιους από αυτούς περιμετρικά ή στο εσωτερικό 
τους εντοπίστηκαν πασσαλότρυπες (Παππά 2008: 176-177). Όλες οι εστίες βρί-
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σκονται εντός των λάκκων (Παππά 2008: 197, 347). Στο κέντρο περίπου του 
οικισμού ερευνήθηκε ένα μεγάλο όρυγμα (Λάκκος 212 ή όρυγμα Π) με διάμετρο 
30μ. και βάθος 0,70-1,40μ. Οι μεγάλες ποσότητες ζωικών καταλοίπων και 
σκευών για την κατανάλωση τροφής, μεταξύ των οποίων και των ατομικής χρήσης 
αγγείων, οδήγησαν τους μελετητές στο συμπέρασμα ότι, τα ευρήματα του ορύγ-
ματος, θα πρέπει να σχετίζονται με ένα ή περισσότερα επεισόδια ομαδικής κατα-
νάλωσης τροφής, ίσως κατά τη διάρκεια κάποιας τελετουργίας (Pappa και άλλοι 
2004: 16-44).  
Στη δεύτερη φάση τα σπίτια ήταν, επίσης, ημιυπόγεια σε πιο πυκνή όμως διά-

ταξη. Στη βόρεια πλευρά του οικισμού της φάσης ΙΙ αποκαλύφθηκαν τμήματα 
θεμελίωσης υπέργειων παραλληλόγραμμων κτισμάτων, από τα οποία σε όλη του 
την έκταση διατηρήθηκε μόνο ένα με διαστάσεις 4,5x11μ. (Παππά 2008: 288-
291).  
Εντός των τάφρων εντοπίστηκαν 20 ταφές αλλά και πολλά ανθρώπινα οστά 

διάσπαρτα μέσα στις επιχώσεις (Triantaphyllou 1999: 128-135). Στην επίχωση 
των τάφρων βρέθηκαν 27 τμήματα χάλκινων αντικειμένων (Παππά 2008: 206). 
Το μοναδικό ακέραιο χάλκινο εργαλείο, μια μικρή σμίλη, βρέθηκε στις επιχώσεις 
της δεύτερης φάσης (Παππά 2008: 217). 
Από τα ποσοστά που προέκυψαν από τη μελέτη των ζωικών καταλοίπων, φαί-

νεται ότι η άγρια πανίδα έχει πολύ μικρή σημασία για την οικονομία του οικισμού, 
έναντι των οικόσιτων. Στη φάση Ι τα αιγοπρόβατα βρίσκονται στα υψηλότερα πο-
σοστά, ακολουθούν οι χοίροι και μετά τα βοοειδή. Σε πολύ μικρά ποσοστά βρίσκο-
νται και οι σκύλοι. Στη φάση ΙΙ, επικρατέστεροι είναι οι χοίροι με 44%, τα αιγο-
πρόβατα με 32% και μετά τα βοοειδή με 20% περίπου. Οι σκύλοι και σε αυτή τη 
φάση βρίσκονται σε χαμηλά ποσοστά (Tzevelekidi και άλλοι 2014: 425-436, 
Παππά 2008: πιν 5.1-9α, 5.2-46).  
Τα αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα που αναγνωρίστηκαν συμπεριλαμβάνουν: μο-

νόκοκκο και δίκοκκο σιτάρι, κριθάρι, φακή, λινάρι, σταφύλι, σύκα, βελανίδια και 
αγριοτσικουδιά (Βαλαμώτη 1996, Valamoti 2004).  

Οικισμοί στη λεκάνη του Λαγκαδά 

Λητή Ι  

Βρίσκεται βόρεια του χωριού της Λητής, πάνω στην ομαλή πλαγιά λόφου. Αν 
και τα όρια του δεν είναι με ακρίβεια προσδιορισμένα, φαίνεται ότι πρόκειται για 
έναν εκτεταμένο επίπεδο οικισμό (Παππά και Τζαναβάρη 2010: 207). Οι οικίες 
ήταν ημιυπόγειες και αποτελούνταν από λάκκους κυκλικής ή ελλειψοειδούς κάτο-
ψης. Σε κάποιες περιπτώσεις το ημιυπόγειο τμήμα των οικιών διαμορφωνόταν 
από την συνένωση περισσότερων μικρότερης διαμέτρου λάκκων. Σε έναν από αυ-
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τούς που είχε διάμετρο περίπου 5,5μ. λίγο πάνω από τον πυθμένα του υπήρχε 
δάπεδο από λεπτό στρώμα πηλού, ενώ σε άλλον βρέθηκε το δάπεδο εστίας (Τζα-
ναβάρη και Φίλης 2002: 200-201). Σε δύο διαφορετικά σημεία του ανασκαμμέ-
νου χώρου του οικισμού αποκαλύφθηκαν τμήματα δύο τάφρων (Τζαναβάρη και 
Φίλης 2009: 369).  
Ο οικισμός χρονολογείται με βάση την κεραμική στο τέλος της Αρχαιότερης 

και στις αρχές της Μέσης Νεολιθικής (Dimoula και άλλοι 2014: 498).  

Λητή ΙΙΙ  

Η θέση εντοπίστηκε στην πεδινή περιοχή της λεκάνης του Λαγκαδά, εκεί ό-
που σήμερα είναι κατασκευασμένος ο οδικός κόμβος που οδηγεί προς τις Σέρρες. 
Στη σύντομη ανασκαφική έρευνα, που ακολούθησε ερευνήθηκαν μόνο 150τμ. 
Στην έκταση αυτή, κάτω από λιμναίες προσχώσεις πάχους περίπου 1μ. αποκα-
λύφθηκαν τρεις λάκκοι. Ο μεγαλύτερος από αυτούς, είχε επιμήκη κάτοψη, με δι-
αστάσεις 8x3μ. και βάθος 1μ. Η κάτοψή του είχε προκύψει από τη συνένωση 
τριών μικρότερων λάκκων, που ήταν διατεταγμένοι σε σειρά. Στον πυθμένα του, 
αποκαλύφθηκε αρκετά μεγάλο τμήμα από το δάπεδο φούρνου ή εστίας παραπέ-
μποντας στη χρήση του ως οικία. Σε απόσταση λίγων μέτρων δυτικά από τον 
πρώτο, αποκαλύφθηκαν άλλοι δύο λάκκοι, με κυκλική κάτοψη και κατακόρυφα 
σκαμμένα τοιχώματα στο φυσικό έδαφος, με διάμετρο 2-2,5μ. και βάθος 1- 1,5μ., 
που ερμηνεύτηκαν ως αποθηκευτικοί (Τζαναβάρη και άλλοι 2002: 211-222).  
Χρονολογικά η θέση με βάση την κεραμική τυπολογία τοποθετείται στο τέλος 

της Αρχαιότερης ίσως και στις αρχές της Μέσης Νεολιθικής. Στα ανώτερα 
στρώματα όμως βρέθηκε και κεραμική της Νεότερης Νεολιθικής που υποδεικνύει 
ότι η θέση κατοικήθηκε και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

Κορώνεια  

Η θέση εντοπίζεται σε περιοχή που σήμερα είναι πεδινή, με εύφορα εδάφη 
και μικρά ρέματα που καταλήγουν στις λίμνες, σε απόσταση 1.650 μ. ανατολικά 
της όχθης της λίμνης Κορώνειας. Η αρχική εγκατάσταση χρονολογείται στο τέλος 
της Αρχαιότερης Νεολιθικής, ίσως και λίγο αργότερα. Η χρήση του χώρου συνε-
χίστηκε στη Νεότερη ίσως και στην Τελική Νεολιθική, στην Ύστερη Εποχή του 
Χαλκού ή/και στην Εποχή του Σιδήρου και στους Ρωμαϊκούς χρόνους. Συνολικά 
ερευνήθηκαν ανασκαφικά 116 λάκκοι, από τους οποίους οι 11 θα μπορούσε να 
υποτεθεί, με βάση το μέγεθός τους και την παρουσία θερμικών κατασκευών, ότι 
αποτελούν το ημιυπόγειο τμήμα οικιών. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ακανό-
νιστο σχήμα, το οποίο έχει προκύψει από τη συνένωση περισσότερων μικρών λάκ-
κων. Ο κύριος χώρος του οικισμού με τις οικίες είχε περιορισμένη έκταση, που στο 
σύνολό της δεν θα ξεπερνούσε σε διάμετρο τα 100μ. Μεταξύ των οικιών, αλλά και 
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στο χώρο περιμετρικά αυτών, αποκαλύφθηκαν αρκετοί μικρότερων διαστάσεων 
λάκκοι, οι οποίοι σχετίζονται μάλλον, με την αποθήκευση αγαθών. Δάπεδα φούρ-
νων και εστίες αποκαλύφθηκαν τόσο εντός των λάκκων, όσο και σε ανοιχτούς χώ-
ρους. Στα δυτικά τα όρια του οικισμού καθορίζονται από τάφρο. Στις επιφανειακές 
επιχώσεις της τάφρου βρέθηκαν οκτώ ταφές με τους νεκρούς τοποθετημένους σε 
συνεσταλμένη στάση (Εικ. 6) (Κώτσος και Τσελεπή υπό δημοσίευση α, υπό δη-
μοσίευση β). Οι νεκροί προφανώς ενταφιάστηκαν στο χώρο της τάφρου όταν αυτή 
έπαψε να χρησιμοποιείται. 

Μικρή Βόλβη 

Η θέση του νεολιθικού οικισμού εντοπίζεται στο βορειοανατολικό άκρο της 
λεκάνης του Λαγκαδά και απέχει από την όχθη της λίμνης Βόλβης σήμερα 
1.200μ. Οι επιχώσεις του καταλαμβάνουν το χαμηλότερο μέρος της πλαγιάς ενός 
ομαλού λόφου. Η έκταση του οικισμού υπολογίστηκε ότι δεν θα πρέπει να ξεπερνά 
τα 30 στρέμματα, περιλαμβάνοντας και τις δραστηριότητες που ελάμβαναν χώρο 
στην περιφέρειά του, όπως είναι η αποθήκευση (Kotsos και Urem-Kotsou 2016). 
Με την ανασκαφική έρευνα που κάλυψε μεγάλο μέρος της βόρειας πλευράς του 
οικισμού σε έκταση 2.000τμ. διαπιστώθηκε ότι το πάχος των επιχώσεων κυμαί-
νεται από 0,20μ. στα ανατολικά έως 1,80μ. στα δυτικά. Στο κέντρο του ανα-
σκαμμένου χώρου διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο οικιστικών στρωμάτων που ανή-
κουν στην ίδια πολιτιστική φάση (Λιούτας και Κώτσος 2006). 
Αυτό που χαρακτηρίζει τη θέση είναι ο μεγάλος αριθμός λάκκων, από τους 

οποίους όμως, μόνο για έναν θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ανήκει σε ημιυ-
πόγεια οικία (λάκκος 1). Τα μόνα ασφαλή στοιχεία που διαθέτουμε για την αρχι-
τεκτονική του οικισμού προέρχονται από τρεις καμένες υπέργειες οικίες, τα υπο-
λείμματά των οποίων αποκαλύφτηκαν σε τρία διαφορετικά σημεία του χώρου. 
Ήταν κατασκευασμένες με ξύλινο σκελετό επικαλυμμένο με πηλό. Στη μια από 
αυτές (Οικία Β), τμήματα τοίχων που είχαν ψηθεί από φωτιά, βρέθηκαν πεσμένα 
πάνω στο δάπεδο. Τα δάπεδα των οικιών ήταν από πατημένο χώμα. Η κάτοψή 
τους ήταν παραλληλόγραμμη. Οι διαστάσεις τους όμως δεν στάθηκε δυνατό να 
προσδιοριστούν με ακρίβεια, αφού καμία από αυτές δεν διατηρήθηκε σε όλη της 
την έκταση. Τα κατάλοιπα της οικίας Β κάλυπταν έκταση 8x7μ. περίπου. Σε δύο 
οικίες, στο εσωτερικό τους, αποκαλύφτηκε από μία εστία. Στο χώρο που ερευνή-
θηκε ανασκάφτηκαν 138 λάκκοι. Οι περισσότεροι ήταν σκαμμένοι στο φυσικό 
έδαφος και λίγοι έτεμναν τις επιχώσεις του πρώτου οικιστικού ορίζοντα. Για κά-
ποιους από αυτούς τα δεδομένα μας παραπέμπουν με μεγαλύτερη βεβαιότητα σε 
αποθηκευτική χρήση, ενώ για άλλους τα στοιχεία είναι ελλιπή αν και η αποθη-
κευτική τους χρήση είναι πολύ πιθανή (Κώτσος 2013, Λιούτας και Κώτσος 2006: 
241-248, Kotsos και Urem-Kotsou 2016). Με βάση τη σχετική χρονολόγηση ο 
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οικισμός εντάσσεται στο τέλος της Αρχαιότερης και στις αρχές της Μέσης Νεολι-
θικής.  

Ευαγγελισμός  

Η εγκατάσταση εντοπίστηκε κατά την διεξαγωγή εργασιών για την κατα-
σκευή της Εγνατίας οδού, στη βορειοανατολική πλευρά του χωριού Ευαγγελισμός. 
Aνασκάφηκαν 15 λάκκοι, από τους οποίους μόνο οι δύο περιείχαν ευρήματα που 
χρονολογήθηκαν στη Μέση Νεολιθική. Οι λάκκοι βρίσκονται πάνω στην πλαγιά 
ενός σχετικά ομαλού λόφου, 1,5χλμ. βορειοανατολικά της λίμνης Κορώνειας 
(Παππά και Αδακτύλου 2000: 179-182).  

Πέντε Βρύσες  

Οι επιχώσεις της θέσης εκτείνονται στην ομαλή πλαγιά λόφου (Γραμμένος, 
Μπέσιος και Κώτσος 1997: 32), που καταλήγει σε μια ρεματιά με τρεχούμενο 
νερό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Σε μικρής έκτασης ανασκαφή αποκαλύφθη-
καν τέσσερις λάκκοι από τους οποίους ο μεγαλύτερος με ακανόνιστη τετράπλευρη 
κάτοψη, με διαστάσεις 3,80x1,90μ. και βάθος 0,30-0,40εκ., λόγω της εύρεσης 
εστίας πάνω στον πυθμένα του, ερμηνεύθηκε ως οικία. Δεύτερο σύνολο που απο-
τελείται από έξι λάκκους, κυκλικής κάτοψης και διαμέτρου 1-1,20μ. εντοπίστηκε 
σε απόσταση 250μ. προς τα δυτικά (Κώτσος υπό δημοσίευση α).  

Ζαγκλιβέρι  

Το 1996 στο κέντρο του χωριού αποκαλύφθηκαν τα κατάλοιπα οικισμού της 
Νεότερης Νεολιθικής περιόδου, από τον οποίο ανασκάφηκαν τρεις λάκκοι. Ο με-
γαλύτερος με διαστάσεις 5,50x4,50μ. και το βάθος του 50-60εκ., με κάτοψη τε-
τράπλευρη και επιμήκη, θεωρήθηκε ότι αποτελεί το υπόγειο τμήμα ημιυπόγειας 
οικίας (Γραμμένος και Κώτσος 2003: 49-75). Από την ανάλυση των λιγοστών 
αναγνωρίσιμων οστών ζώων από το σύνολο που περισυλλέχθηκε, διαπιστώθηκε η 
αντιπροσώπευση βοοειδών και χοίρων, αλλά και η απουσία αιγοπροβάτων (Σα-
μαρτζίδου 2003: 61-62).  

Άσσηρος Ε, (οικισμός Ασσήρου)  

Η εγκατάσταση με έκταση 15 στρεμμάτων εντοπίστηκε στη βόρεια πλευρά 
του σύγχρονου οικισμού, πάνω σε χαμηλό ύψωμα με ομαλές πλαγιές, και μεταξύ 
δύο ρεμάτων που συμβάλουν στα νότιά του. Η ανασκαφή που ακολούθησε μετά 
τον εντοπισμό της εγκατάστασης κάλυψε εμβαδόν 450τμ. Τα σταθερά κατάλοιπα 
περιορίζονται σε 15 λάκκους, από τους οποίους οι δύο αποτελούσαν το υπόγειο 
τμήμα οικιών (Κώτσος υπό δημοσίευση β). 
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Σύνοψη 

Η εργασία είχε ως στόχο να παρουσιάσει με συνοπτικό τρόπο τα ανασκαφικά 
δεδομένα για τους νεολιθικούς οικισμούς στις περιοχές που περιβάλλουν τον αρ-
χαίο Θερμαϊκό κόλπο της πρώιμης Ολόκαινου, όπως και στη γειτονική λεκάνη της 
Μυγδονίας, με έμφαση στην οργάνωση και στη χρήση του χώρου εντός των οικι-
σμών και στην αρχιτεκτονική τους. Οι ανασκαφικές έρευνες των τελευταίων τριών 
δεκαετιών έφεραν στο φως σημαντικό αριθμό νεολιθικών οικισμών και αποκάλυ-
ψαν πληθώρα στοιχείων για τη ζωή των νεολιθικών κατοίκων της περιοχής. Οι 
έρευνες δείχνουν ότι οι πρώιμοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι συνήθως ίδρυαν τους 
οικισμούς τους κοντά σε πηγές νερού (ποτάμια και λίμνες), σε τοποθεσίες πάνω 
σε ομαλές πλαγιές λόφων ή εξαρμάτων που εξασφάλιζαν την προστασία των σπι-
τιών από τις περιοδικές πλημμύρες. Οι πρώιμοι αγρότες φαίνεται να βασίζονταν 
κυρίως στα καλλιεργημένα είδη και στα οικόσιτα ζώα ήδη από την αρχή της πα-
ρουσίας τους στην περιοχή, που χρονολογικά τοποθετείται στα μέσα της 7ης χιλιε-
τίας ή λίγο νωρίτερα.  
Οι νεολιθικοί οικισμοί της περιοχής παρουσιάζουν ορισμένη διαφοροποίηση 

τόσο ως προς την ενδοκοινοτική οργάνωση όσο και ως προς την αρχιτεκτονική των 
σπιτιών τους. Συναντώνται δυο τύποι οικισμών, τούμπες και επίπεδοι εκτεταμέ-
νοι, με τους τελευταίους να επικρατούν. Οι επίπεδοι εκτεταμένοι οικισμοί, παρ’ 
όλο που έχουν κοινά στοιχεία στη χρήση του χώρου, παρουσιάζουν και διαφορές. 
Έτσι, κάποιοι έχουν τα σπίτια σε πιο αραιή διάταξη, οργανωμένα σε ομάδες (γει-
τονιές), ενώ άλλοι είναι πιο πυκνά δομημένοι. Πολλοί οικισμοί, τόσο οι επίπεδοι 
όσο και οι τούμπες, περιβάλλονται από τάφρο (μία ή περισσότερες). Στις μεταγε-
νέστερες φάσεις της Νεολιθικής συναντάμε και λίθινους περιβόλους. Η ποικιλο-
μορφία είναι εμφανής και στην αρχιτεκτονική, με πιο χαρακτηριστική την συνύ-
παρξη δυο διαφορετικών τύπων κτισμάτων, των ημιυπόγειων και των υπέργειων, 
καθ’ όλη την διάρκεια της Νεολιθικής. Φαίνεται όμως ότι τα ημιυπόγεια είναι 
χαρακτηριστικά περισσότερο για τις πρώιμες φάσεις της Νεολιθικής, ενώ τα υ-
πέργεια για τις μεταγενέστερες. Οι δυο αυτοί τύποι κτισμάτων διαφοροποιούνται 
και ως προς το σχήμα τους. Τα ημιυπόγεια είναι κυκλικά και σπανιότερα επιμήκη 
ή τετράπλευρα, ενώ τα υπέργεια είναι τετράπλευρα. Τα σπίτια συνήθως κατα-
σκευάζονται με πασσάλους που συνδέονται με πλεγμένα κλαδιά και καλύπτονται 
με στρώση πηλού. Σπανιότερη φαίνεται ότι ήταν η χρήση ωμών πλίνθων για την 
κατασκευή των κτισμάτων και ακόμα πιο σπάνια η χρήση πέτρας. Όπως δείχνουν 
τα δεδομένα της έρευνας, η χρήση πλίνθων και πέτρας απαντάται κυρίως στις 
νεότερες φάσεις της Νεολιθικής.  
Ποικιλομορφία ως προς τη δόμηση των οικισμών και την αρχιτεκτονική, η ο-

ποία φαίνεται να σχετίζεται με τις χρονολογικές περιόδους, διαπιστώνεται και 
στις άλλες περιοχές της Μακεδονίας (π.χ. δυτική Μακεδονία). Η ιδιαιτερότητά 
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της περιοχής του Θερμαϊκού κόλπου και της Μυγδονίας όμως έγκειται στο γεγο-
νός ότι, παρ’ όλες τις σταδιακές αλλαγές, οι διαφορετικές αρχιτεκτονικές παραδό-
σεις θα συνυπάρχουν καθ’ όλη τη διάρκεια της Νεολιθικής. Ακόμα και οι σύγχρο-
νοι μεταξύ τους οικισμοί εντός της κάθε γεωγραφικής ενότητας μπορεί να διατη-
ρούν διαφορετική παράδοση όπως, για παράδειγμα, στα Παλιάμπελα Κολινδρού 
όπου οι κάτοικοι ήδη από τη Μέση Νεολιθική υιοθέτησαν τετράπλευρα υπέργεια 
σπίτια, ενώ στον κοντινό Μακρύγιαλο εξακολουθούσαν να κατοικούν σε ημιυπό-
γεια σπίτια καθ’ όλη τη Νεότερη Νεολιθική. Όμοια εικόνα συναντάμε στην πε-
διάδα της Αλμωπίας όπου οι κάτοικοι των δυο οικισμών κοντά στην Άψαλο προτι-
μούν ημιυπόγεια κυκλικά σπίτια, ενώ της Σωσάνδρας υπέργεια τετράπλευρα. Στη 
λεκάνη του Λαγκαδά (Μυγδονία), οι κάτοικοι των σύγχρονων οικισμών επίσης πα-
ρουσιάζουν διαφορετικές επιλογές: στη Μικρή Βόλβη υιοθετούν τετράπλευρα υ-
πέργεια σπίτια, ενώ στην Κορώνεια, στη Λητή Ι και ΙΙΙ προτιμούν τα ημιυπόγεια. 
Άλλοι πάλι συγχρονίζονται στις αλλαγές στην αρχιτεκτονική, όπως οι δυο οικισμοί 
στην μικρή λεκάνη του Ανθεμούντα και η κοντινή Σταυρούπολη, όπου ήδη από 
την πρώιμη Νεότερη Νεολιθική κατοικούν σε τετράπλευρα υπέργεια σπίτια. Η 
ανασκαφική έρευνα σε κάποιους από τους οικισμούς συνεχίζεται, όπως και οι με-
λέτες των υλικών από τους περισσότερους οικισμούς της περιοχής, οι οποίες θα 
προσθέσουν νέα δεδομένα για τους κατοίκους των επιμέρους οικισμών και θα φω-
τίσουν περαιτέρω τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοπικής τους παράδοσης, την 
οποία διαμόρφωναν οι κάτοικοί μέσα από τις καθημερινές τους πρακτικές.  
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Εικόνα 1. Χάρτης με τις θέσεις που αναφέρονται στο κείμενο 

Εικόνα 2. Σταυρούπολη, ρηχός λάκκος ημιυπόγειου σπιτιού της 6ης χιλιετίας 
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α)                                                                         β) 

Εικόνα 3. Σχηματική αναπαράσταση δυο τύπων ημιυπόγειων σπιτιών: α) με 
πασσαλόπηκτο κάθετο τοίχο, β) με επικλινή τοιχώματα (από Bogdanović 1988, 

Figure 5.23 και 5.24)  

 

Εικόνα 4. Αναπαράσταση κυκλικού πασσαλόπηκτου οικήματος 
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Εικόνα 5. Σταυρούπολη, λάκκος ημιυπόγειου σπιτιού που διαμορφώθηκε με συ-
νένωση περισσότερων λάκκων (6η χιλιετία) 

Εικόνα 6. Κορώνεια (περιοχή Λαγκαδά), ενταφιασμός με νεκρό σε συνεσταλμένη 
στάση (6η χιλιετία) 



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ: Η ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΤΗΣ ΛΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ  

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΠΑΛΗΚΙΔΗΣ 

«ἐπεὶ δ᾿ ἀνάγκας ἔδυ λέπαδνον»  
Αισχύλου Αγαμέμνων, 218 

1. Η Σύμβαση της Λοζάνης και η θέση της στην ελληνική και τουρκική
 ιστοριογραφία 

Η υπογραφή της Σύμβασης για την Ανταλλαγή Πληθυσμών από τους εκπρο-
σώπους της Ελλάδας και της Τουρκίας στη Λοζάνη της Ελβετίας στις 30 Ιανουα-
ρίου 1923 θεωρήθηκε ως το αναπόφευκτο αποτέλεσμα μιας δεκαετούς πορείας 
σκληρών πολεμικών συγκρούσεων και εδαφικών διεκδικήσεων και ως η αρχή μιας 
νέας εποχής ειρήνης. Οι δύο χώρες συνομολόγησαν υπό την αιγίδα της Κοινωνίας 
των Εθνών στην de jure αναγνώριση μιας, σε γενικές γραμμές, de facto πραγμα-
τικότητας, η οποία είχε διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων, 
του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και κυρίως του Μικρασιατικού Πολέμου στο βαλκα-
νικό νότο και τη Μικρά Ασία. 
Η προσφυγοποίηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού των επίδικων περιοχών 

και οι διαρκείς εκτοπισμοί εθνικών και εθνοτικών ομάδων ήταν η μοιραία συνέ-
πεια των εθνικών ανταγωνισμών και των πολιτικών εθνοκάθαρσης που υιοθέτη-
σαν οι βαλκανικές χώρες στο πλαίσιο της δημιουργίας εθνικά ομοιογενών κρατών. 
Ήδη πριν από την υπογραφή της Σύμβασης της Λοζάνης 130.000 Μουσουλμάνοι 
είχαν εγκαταλείψει τον ελλαδικό χώρο, ενώ 900.000 Ελληνορθόδοξοι ακολούθη-
σαν την αντίθετη πορεία1. Συνολικά υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν οριστικά τις 
πατρίδες τους και από τις δυο πλευρές σχεδόν 2.000.000 άνθρωποι.  
Η ανταλλαγή πληθυσμών, ως διπλωματική πρακτική που συνοδεύει τη 

διευθέτηση των συνοριακών διαφορών μεταξύ κρατών μετά από περιόδους έντασης 
και πολέμου σε περιοχές με μεικτούς πληθυσμούς, δεν εφαρμοζόταν για πρώτη 

1. Κ. TSITSELIKIS, “The Convention of Lausanne (1923): Past and Current Apprais-
als”, στο: V. Lytra (επιμ.), When Greeks and Turks Meet. Interdisciplinary Perspectives on 
the Relationship Since 1923, Ashgate, Surrey & Burlington 2014, 213. 
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φορά. Είχε προηγηθεί η υπογραφή του ειδικού πρωτοκόλλου μεταξύ Βουλγαρίας 
και Τουρκίας το 1913 και της Σύμβασης του Νεϊγί μεταξύ Ελλάδας και Βουλγα-
ρίας το 1919, η οποία ρύθμιζε το ζήτημα της ανταλλαγής πληθυσμών της ελλη-
νικής και βουλγαρικής Θράκης2. Αυτό που επιβαλόταν με τη Σύμβαση της Λοζά-
νης για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας ήταν η υποχρεωτικότητα 
του εκπατρισμού, η οποία μάλιστα ίσχυε αναδρομικά και σωρευτικά με μοναδικό 
κριτήριο εθνικού προσδιορισμού τη θρησκευτική ταυτότητα των ανθρώπων. Για 
πολιτικούς και οικονομικούς λόγους από την ανταλλαγή εξαιρέθηκαν οι Μουσουλ-
μάνοι της Δυτικής Θράκης και οι Ρωμιοί της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και 
της Τενέδου, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν «μειονοτικοί», τέθηκαν σε ειδικό καθε-
στώς επιτήρησης, υποβιβάστηκαν σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας και υφίσταντο 
τις συνέπειες των εντάσεων που γνώριζαν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις με αφορμή 
κυρίως το Κυπριακό Ζήτημα3. 
                                                  

2. Ι. ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Η Διεθνής Συνδιάσκεψη και η Συνθήκη της Λωζάννης», 
στο: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ΙΕ΄, Αθήνα 1978, 266. Η ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ 
Ελλάδας και Βουλγαρίας στη συνδιάσκεψη του Νεϊγί στηρίχθηκε στην παραδοχή της διεθνούς 
Επιτροπής για τις Νέες Χώρες και την Προστασία των Μειονοτήτων ότι οι Έλληνες και οι 
Βούλγαροι θα ήταν αδύνατο να συμβιώσουν μετά από την αιματοχυσία που τους χώρισε. Για τον 
λόγο αυτό η Επιτροπή υιοθέτησε χωρίς αντιρρήσεις την εισήγηση του Βενιζέλου για αμοιβαία 
εθελοντική μετανάστευση ελληνικών και βουλγαρικών πληθυσμών, ώστε να επιτευχθεί η συ-
γκέντρωσις εις τα αυτά εδάφη των ομοφύλων και της κατά το δυνατόν υπαγωγής εις έκαστον 
κράτος αμιγών πληθυσμών ανηκόντων εις την αυτήν εθνικότητα, αλλά και ειδικότερα η εν-
σφήνωσις ελληνικών πληθυσμών εκεί όπου οι αλλογενείς τοιούτοι είναι συμπαγείς (επιστολές 
Βενιζέλου της 9.8.1919 και έγγραφο Ι.Α.Υ.Ε. 1920, Α/4-Β/45 στο: Λ. Διβάνη, Ελλάδα και 
μειονότητες. Το σύστημα διεθνούς προστασίας της Κοινωνίας των Εθνών, Νεφέλη 1995, 57-
58). Οι όροι της ανταλλαγής ρυθμίστηκαν με χωριστή σύμβαση που υπεγράφη ανάμεσα στις 
δύο χώρες την ίδια μέρα (27.11.1919) με την υπογραφή της Συνθήκης του Νεϊγί και συνιστού-
σε εφαρμογή του άρθρου 56 της Συνθήκης. Αποτέλεσμα της διμερούς συμφωνίας ήταν να με-
ταναστεύσουν 46.000 Έλληνες από τη βουλγαρική Θράκη στο ελληνικό έδαφος και 92.000 
Βούλγαροι να ακολουθήσουν την αντίθετη πορεία. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις συνε-
χιζόμενες εδαφικές διεκδικήσεις της Βουλγαρίας, αποτέλεσε πηγή διαρκών τριβών και όξυνσης 
κατά τις επόμενες δεκαετίες με κύρια θύματα τους εναπομείναντες μειονοτικούς πληθυσμούς 
(Λ. ΔΙΒΑΝΗ, Ελλάδα και μειονότητες, ό.π. 298-370).  

3. Για το πλήρες κείμενο της Σύμβασης της Λοζάνης βλ. Κ. ΤΣΙΤΣΕΛΙΚΗΣ (επιμ.), Η 
ελληνοτουρκική Ανταλλαγή Πληθυσμών. Πτυχές μιας Εθνικής Σύγκρουσης, παράρτημα, Κρι-
τική, Αθήνα 2006, 557-571. Για τις μειονότητες που διαμορφώθηκαν με βάση το άρθρο 2 της 
Σύμβασης και τις επιπτώσεις που είχαν σε αυτές οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό 
Ζήτημα βλ. α) B. ORAN, «Διδάγματα από τα άρθρα 1 και 2 της Σύμβασης της Λοζάνης» στο: 
Κ. Τσιτσελίκης, Η ελληνοτουρκική Ανταλλαγή Πληθυσμών, ό.π. 289-323· β) Λ. ΔΙΒΑΝΗ, 
Ελλάδα και Μειονότητες, 167-217· γ) K. FEATHERSTONE – D. PAPADIMITRIOU – A. 
MAMARELIS – G. NIARCHOS, The Last Ottomans: The Muslim Minority of Greece 1940-
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Στην ελληνική εθνική ιστοριογραφία και τη σχολική ιστορία η Σύμβαση της 
Λοζάνης και η Ανταλλαγή Πληθυσμών περιγράφεται ως η οδυνηρή αλλά ρεαλι-
στική και αναπόφευκτη κατάληξη της ήττας της Ελλάδας στο μικρασιατικό μέ-
τωπο. Ταυτόχρονα, συνιστά μια βαθιά ιστορική τομή, που σηματοδοτεί το τέλος 
μιας εποχής, στην οποία κυριαρχούσε το όραμα της εθνικής ολοκλήρωσης και η 
ιδεολογία του αλυτρωτισμού, και η αρχή μιας άλλης, στην οποία το ελληνικό 
κράτος καλούνταν να δεχθεί, να ενσωματώσει και να αποκαταστήσει στα νέα 
εθνικά του σύνορα τους προσφυγικούς πληθυσμούς. Οι πρόσφυγες με τη σειρά 
τους όφειλαν να συμβιβαστούν με την ιδέα ότι δεν θα επέστρεφαν ποτέ στην 
πατρώα γη, ότι είχαν οριστικά απολέσει τις περιουσίες τους και ότι θα έπρεπε στο 
εξής να αγωνιστούν για να ριζώσουν στη νέα τους πατρίδα –τη «μητέρα-πατρίδα». 
Επίμαχα ζητήματα για την ελληνική κοινωνία συνιστούσαν για δεκαετίες μετά τα 
αίτια της ήττας της Ελλάδας στο Μικρασιατικό Πόλεμο και η συνακόλουθη από-
δοση πολιτικών και στρατιωτικών ευθυνών στους πρωταγωνιστές της περιόδου, το 
Βενιζέλο από τη μια πλευρά και τον Κωνσταντίνο και τα αντιβενιζελικά κόμματα 
από την άλλη4.  
Σε συμβολικό επίπεδο η ήττα της Ελλάδας και ο αναγκαστικός εκπατρισμός 

των ελληνορθόδοξων πληθυσμών της Τουρκίας αποδόθηκε με όρους αρχαίου 
δράματος: μικρασιατική τραγωδία, καταστροφή, συμφορά, έξοδος, ξεριζωμός.  
Η σχεδόν ποιητική εγγραφή αυτού του γεγονότος στην ελληνική ιστορία συν-

δέεται σε μεγάλο βαθμό με την αγγλόφωνη φιλελληνική ιστοριογραφική παρά-
δοση5. Ο βρετανός ιστορικός Douglas Dakin, για παράδειγμα, περιγράφει την α-
ντίδραση του ελληνικού κράτους στην ήττα υιοθετώντας μια ρομαντική, σχεδόν 
υπερχρονική, στάση απέναντι στο γεγονός: Αλλά η Ελλάδα, όπως σε όλες τις πε-
ριπτώσεις, σήκωσε το σταυρό της γενναία. Συγκέντρωσε τα παιδιά της, όχι κα-

1949, Palgrave Macmillan, Hampshire & New York 2011. 
4. Για τη θέση της Ανταλλαγής Πληθυσμών στην ελληνική ιστοριογραφία βλ. O. YILDI-

RIM, “The 1923 Population Exchange”, ό.π. 47-56. Για τη Μικρασιατική Καταστροφή στα 
μεταπολεμικά ελληνικά σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας βλ. Α. ΠΑΛΗΚΙΔΗΣ – Σ. ΚΑΛΛΕ, 
«Πολλαπλό σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας: μύθος ή πραγματικότητα στη μεταπολεμική Ελλά-
δα;», Πρακτικά του 7ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Εργαστηρίου Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και 
Διεθνούς Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα «Ποια γνώση έχει μεγαλύτερη 
αξία; Ιστορικές-συγκριτικές προσεγγίσεις» (Πάτρα, 28-29 Ιουνίου 2014), 21-25. Επίσης: Χ. 
ΚΟΥΛΟΥΡΗ, «Καταστροφή», «Εκστρατεία» και «Πόλεμος» στο σχολείο, Το Βήμα, 1.9.2002 
[ανάκτηση: 1.11.2016 από http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=145164] 

5. Α. KARAMBELAS, “The ‘Un-mixing of Peoples’. The 1923 Treaty of Lausanne and
Nation-Building in the Ottoman Empire and Beyond”, AHIF Policy Journal, 2005 (6), 2-3 
[ανάκτηση: 24.8.2016 από http://ahiworld.org/AHIFpolicyjournal/past-issues]. 
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τακτώντας το έδαφος στο οποίο μόχθησαν επί αιώνες, αλλά με το να τα υποδε-
χθεί –ένα εκατομμύριο ή και περισσότερους– μέσα στην υφιστάμενη ελληνική 
πατρίδα. Κανένα έθνος δεν πέτυχε τόσα πολλά, όσα η Ελλάδα σε αυτή την 
περίσταση6.  
Αντίστοιχα, ο αμερικανός δημοσιογράφος Melville Chater, ανταποκριτής του 

περιοδικού του Ερυθρού Σταυρού “Red Cross Magazine” και έπειτα συνεργάτης 
του “National Geographic” και της ανθρωπιστικής οργάνωσης Near East Relief, 
κατέγραψε ως αυτόπτης μάρτυρας και δημοσίευσε το Νοέμβριο του 1925 ένα ε-
κτενές εικονογραφημένο άρθρο με τίτλο «Tο μεγαλύτερο ταξίδι στην ιστορία: η 
τραγική πορεία στην Εγγύς Ανατολή μέσα από την ανταλλαγή πληθυσμών μετα-
ξύ Ελλάδας και Τουρκίας». Στο κείμενό του περιγράφει την αποχώρηση των 
χριστιανικών πληθυσμών από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη, καθώς 
και τις προσπάθειες αποκατάστασής τους στην Ελλάδα. Αντιπροσωπευτικό της 
οπτικής του, στην οποία συγχωνεύεται ο αρχαιολατρικός φιλελληνισμός με τη 
σύγχρονη πραγματικότητα, είναι το ακόλουθο απόσπασμα: Ο Παρθενώνας επό-
πτευε από ψηλά όλα αυτά τα επακόλουθα του δράματος του 1922-1924. Δράμα 
τόσο παράξενο και τόσο συγκινητικό, που μόνο οι κλασικοί ποιητές της Ελλάδας 
θα μπορούσαν να το ζωντανέψουν στη σκηνή: Ο Σοφοκλής ίσως, εκφράζοντας 
έτσι το αίνιγμα της ανθρώπινης δυστυχίας σε μια τραγωδία με τίτλο «οι Ανταλ-
λαγέντες»7. 
Από την άλλη πλευρά, η τουρκική ιστοριογραφία μέχρι πρόσφατα υπηρετούσε 

πιστά τον ιδρυτικό μύθο της Τουρκικής Δημοκρατίας και εστίαζε στον λεγόμενο 
«Αγώνα της Ανεξαρτησίας» ή «Εθνικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας», σχεδόν 
αγνοώντας την Ανταλλαγή Πληθυσμών και την ενσωμάτωση των προσφύγων 
στην τουρκική κοινωνία. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Onur Yildirim, οι 
τούρκοι ιστορικοί, στην προσπάθειά τους να υποβαθμίσουν κάθε ιστορική πτυχή 
που αποκαλύπτει την ανομοιογένεια του πληθυσμού του νεότευκτου τουρκικού 
εθνικού κράτους, υποβίβασαν σε υποσημείωση την Ανταλλαγή Πληθυσμών και 
την έλευση στην Τουρκία των ελλαδιτών μουσουλμάνων προσφύγων8. Άλλωστε, 
το τουρκικό κράτος ήταν σταθερά προσανατολισμένο στη διάρρηξη κάθε δεσμού 
με το οθωμανικό παρελθόν της πολυεθνοτικότητας, της πολιτισμικής ετερογέ-
νειας και της ποικιλομορφίας. Η κοινότητα των τούρκων ιστορικών, αφού τέθηκε 
υπό τον έλεγχο του κράτους, εγκατέλειψε το ιδεολόγημα του παντουρκισμού και 

                                                  
6. D. DAKIN, The Unification of Greece, Ernest Benn, Λονδίνο 1972, 268. 
7. Μ. CHATER, ‘History’s Greatest Trek: Tragedy Stalks Through the Near East as 

Greece and Turkey Exchange Two Million of Their People’, National Geographic - November 
1925, 48 (5). Στα ελληνικά επανεκδόθηκε το 2007 από τον Εκδοτικό Οργανισμό Λαμπράκη 
με τίτλο: «1922 Ο μεγάλος ξεριζωμός» (ΤΟ αναφερόμενο απόσπασμα στη σελίδα 108). 

8. Ο. YILDIRIM, “The 1923 Population Exchange”, ό.π. 46. 
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έστρεψε την έρευνα στην ανάδειξη και τεκμηρίωση ενός νέου ιδεολογήματος, της 
πολιτισμικής συνέχειας του τουρκικού έθνους μέσα στα γεωγραφικά όρια του νέου 
κράτους. Στο δογματικό και ανελαστικό αυτό ιδεολογικό πλαίσιο της τουρκικής 
ιστοριογραφίας το εθνικό κράτος ορίστηκε ως μια «μουσουλμανο-τουρκική οντότη-
τα που παράγει α-χριστιανικές ή αντι-χριστιανικές ιστορίες»9, ενώ οι σύνοικοι χρι-
στιανικοί πληθυσμοί της οθωμανικής περιόδου στιγματίζονταν ως προδοτικοί, 
καθώς είχαν αντιδράσει με αχαριστία απέναντι στις ευεργετικές προς αυτούς πο-
λιτικές της αυτοκρατορίας προσχωρώντας στο στρατόπεδο του εχθρού. Όπως και 
η αντίστοιχη ελληνική εθνική ιστοριογραφία, έτσι και η τουρκική εστίαζε στη βία 
και τη βαρβαρότητα του «άλλου», ενώ αποσιωπούσε ή δικαιολογούσε τα έκτροπα 
της «δικής της πλευράς»10. Ο ασφυκτικός κρατικός έλεγχος της ιστορικής έρευνας 
πάνω στην επίμαχη περίοδο και η επιλεκτική διάσωση και αρχειοθέτηση των 
πηγών, αποτέλεσαν τους κύριους λόγους για τους οποίους ακόμη και οι μαρξιστές 
τούρκοι ιστορικοί ήταν απρόθυμοι να ασχοληθούν με το θέμα11.  
Τα πράγματα φαίνεται ότι αλλάζουν στην Τουρκία πάνω στα ζητήματα της 

Ανταλλαγής Πληθυσμών και της ένταξης των μουσουλμάνων προσφύγων στην 
τουρκική κοινωνία τη δεκαετία του 1990, όταν αρχίζει να διεξάγεται σημαντική 
έρευνα και να δημοσιεύονται ενδιαφέρουσες μελέτες, οι οποίες μορφοποιούν δύο 
τάσεις: Η πρώτη τάση υιοθετεί την κυρίαρχη εθνοκεντρική οπτική υποστηρί-
ζοντας ότι το κράτος ωφελήθηκε από την Ανταλλαγή Πληθυσμών και ότι οι πρό-
σφυγες συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη και την πρόοδο της Τουρκίας. Η 
δεύτερη τάση, αντίθετα, μπορεί να χαρακτηριστεί ως αναθεωρητική του κυρίαρ-
χου ιδεολογήματος, δεδομένου ότι φωτίζει τις αρνητικές συνέπειες που επέφερε η 
ανταλλαγή στην ανθρωπογεωγραφία, στον πολιτισμό, στην οικονομία και τον κοι-
νωνικό ιστό προς όφελος μιας νέας μουσουλμανο-τουρκικής ηγετικής ελίτ12. Οι 
αναθεωρητές τούρκοι ιστορικοί δεν διστάζουν να αποδομήσουν το επίσημο αφή-
γημα σε πολλά επίπεδα, ακόμη και σε κρίσιμα σημεία της πολιτικο-στρατιωτικής 
ιστορίας του τουρκικού εθνικού κινήματος. Αμφισβητούν, για παράδειγμα, τη θε-
ωρία της «ιμπεριαλιστικής συνωμοσίας εναντίον του τουρκικού έθνους» και απο-
καλύπτουν την ύπαρξη εναλλακτικών σχεδίων και επαφών με εκπροσώπους της 
Αντάντ, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν την επαμφοτερίζουσα στάση των παρα-
στρατιωτικών οργανώσεων και των τοπικών αρχόντων στο Μικρασιατικό Πόλεμο, 

                                                  
9. A. OZIL, «Ανάμεσα στην αυτοκρατορία και τη δημοκρατία: η περίοδος 1918-1922 στην 

τουρκική ιστοριογραφία» στο: Α. Λιάκος, Το 1922 και οι πρόσφυγες. Μια νέα ματιά, Νεφέλη, 
Αθήνα 2011, 114 και 121. 

10. A. OZIL, «Ανάμεσα στην αυτοκρατορία και τη δημοκρατία», ό.π. 121· Ο. YILDIRIM, 
“The 1923 Population Exchange”, ό.π. 89. 

11. Ο. YILDIRIM, ό.π. 86-88. 
12. Ο. YILDIRIM, ό.π. 91-93. 
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την απουσία εθνικής συνείδησης σε πολλούς μουσουλμάνους που εμπλέκονται στη 
διένεξη, καθώς και τις πρώιμες πολιτικές εθνοκάθαρσης σε βάρος των χριστιανι-
κών πληθυσμών, οι οποίες εφαρμόστηκαν στην οθωμανική επικράτεια ήδη από 
τις παραμονές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου13. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι, εκτός από τις μεμονωμένες ή πιο οργανωμένες 

προσπάθειες επιστημόνων και στις δύο χώρες να επανεξετάσουν ή να αναδείξουν 
με νέα έρευνα αθέατες έως τώρα πτυχές των επίμαχων ζητημάτων, αναπτύχθηκε 
αξιόλογη δραστηριότητα και σε διμερές ή διεθνές επίπεδο. Θα περιοριστώ εδώ σε 
πέντε αναφορές που θεωρώ αντιπροσωπευτικές και κρίσιμες: 

1. Το Σεπτέμβριο του 1998 η Renee Hirschon σε συνεργασία με το Πρό-
γραμμα Προσφυγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Queen Elisabeth 
House διοργάνωσε συνέδριο με τη συμμετοχή δεκαέξι, ως επί το πλείστον, 
ελλήνων και τούρκων ερευνητών. Καρπός αυτού του συνεδρίου υπήρξε ο 
τόμος που εκδόθηκε πέντε χρόνια μετά με τίτλο ‘Crossing the Aegean. An 
Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange Between Greece 
and Turkey’ (Berghahn Books, Νέα Υόρκη και Οξφόρδη, 2003). 

2. Το συνέδριο που πραγματοποίησε στις 7-8 Νοεμβρίου 2003 στην Κων-
σταντινούπολη το νεοϊδρυθέν τότε στην Τουρκία Ίδρυμα των Ανταλλα-
γέντων της Λοζάνης (Lozan Mubadilleri Vakfi) με θέμα ‘The compulsory 
exchange of populations between Greece and Turkey, 80th anniversary 
symposium’.  

3. Πολλές από τις εισηγήσεις του συνεδρίου αυτού συμπεριλήφθηκαν σε έναν
τόμο που εκδόθηκε το 2006 στην Ελλάδα από το Κέντρο Ερευνών 
Μειονοτικών Ομάδων (ΚΕΜΟ) με επιμέλεια του Κωνσταντίνου 
Τσιτσελίκη και τίτλο «Η ελληνοτουρκική Ανταλλαγή Πληθυσμών. Πτυχές 
μιας εθνικής σύγκρουσης» (εκδόσεις Κριτική, Αθήνα). Ο τόμος 
περιλαμβάνει 22 άρθρα ελλήνων και τούρκων ειδικών. 

4. Ο συλλογικός τόμος που επιμελήθηκε η Vally Lytra με τίτλο ‘When
Greeks and Turks Met. Interdisciplinary Perspectives on the Relationship 
Since 1923’ (Ashagate Publishing, Surrey & Burlington 2014). Η έκδο-
ση είναι καρπός της συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών 
του King’s College του Λονδίνου και του Προγράμματος Τουρκικών Σπου-
δών του Τμήματος Γλωσσών και Πολιτισμών της Εγγύς και Μέσης Ανα-
τολής του SOAS (School of Oriental and African Studies). Πρέπει να ση-
μειωθεί ότι ήδη από το 2003 προσφέρονταν στο προπτυχιακό πρόγραμμα 
κοινά μαθήματα Τουρκικών και Νεοελληνικών Σπουδών, καθώς και ότι 
πραγματοποιήθηκε ως την άνοιξη του 2013 μια σειρά 40 συνολικά σεμι-
ναριακών συναντήσεων μεταξύ ακαδημαϊκών και νέων ερευνητών με τίτλο 

13. A. OZIL, «Ανάμεσα στην αυτοκρατορία και τη δημοκρατία», ό.π. 102, 115, 121.
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‘Greek and Turkish Encounters’. 
5. O συλλογικός τόμος με τίτλο «Το 1922 και οι πρόσφυγες. Μια νέα 
ματιά», που επιμελήθηκε ο Αντώνης Λιάκος (Νεφέλη, Αθήνα 2011). Στο 
έργο αυτό επιχειρήθηκε να αναδειχθούν νέες οπτικές και να φωτιστούν 
πτυχές του προσφυγικού δράματος και των δύο πλευρών, ενώ τέθηκαν και 
ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις συνθήκες και τους παράγοντες που 
οδήγησαν στη διαμόρφωση και εξέλιξη της προσφυγικής μνήμης.  

2. Η Σύμβαση της Λοζάνης ως διεθνές πρότυπο επίλυσης των διαφορών 

Η Σύμβαση της Λοζάνης υπήρξε η πρώτη διακρατικά και διεθνώς επικυρω-
μένη «εθνοκάθαρση»14. Με τη σύμφωνη γνώμη των κυβερνήσεων των άμεσα 
εμπλεκομένων κρατών, Ελλάδας και Τουρκίας, και με τις ευλογίες της Κοινωνίας 
των Εθνών αποφασίστηκε ο υποχρεωτικός εκτοπισμός σχεδόν δύο εκατομμυρίων 
ανθρώπων. Η «λύση» αυτή επιβλήθηκε ερήμην των πληθυσμών και προβλήθηκε 
ως η μόνη ρεαλιστική με το επιχείρημα ότι είναι απολύτως αδύνατη η συμβίωση 
στον ίδιο γεωγραφικό και κοινωνικό χώρο ατόμων με διακριτά χαρακτηριστικά 
μετά από έναν αδυσώπητο πόλεμο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν στην απέ-
ναντι πλευρά του Αιγαίου, στη «μητέρα-πατρίδα» κατά την κυρίαρχη αντίληψη, 
όχι μόνο βιώνοντας για μακρό χρονικό διάστημα ακραίες συνθήκες φτώχειας, αλ-
λά και φέροντας επί δεκαετίες το στίγμα του «πρόσφυγα», ως μετωνυμία του πα-
ρείσακτου που απειλούσε τις υφιστάμενες ισορροπίες, τις δομές και την πολιτι-
σμική φυσιογνωμία των κοινωνιών. 
Την ιστορική νομιμοποίηση αυτής της αδιανόητης για την ανθρώπινη λογική 

διπλωματικής συμφωνίας προσέφεραν στην Ελλάδα και στην Τουρκία οι εθνικές 
αφηγήσεις που κυριάρχησαν έκτοτε στη δημόσια σφαίρα και στην εκπαίδευση. 
Στις αφηγήσεις αυτές διαστέλλονται οι περίοδοι των εθνικών διενέξεων, όπως οι 
Βαλκανικοί Πόλεμοι και ο Μικρασιατικός Πόλεμος, ενώ συστέλλεται ο μακρός 
χρόνος της ειρηνικής συνύπαρξης και αποσιωπώνται οι γόνιμες αλληλεπιδράσεις 
και οι πρακτικές συμβίωσης και ανοχής που αναπτύχθηκαν στα πολυπολιτισμικά 
περιβάλλοντα των παρελθουσών κοινωνιών. Θεμελιώδης αρχή αυτών των αντα-
γωνιστικών, πλην ομοιότροπων αφηγήσεων είναι η ιδέα ότι μόνο η εθνική ομοιο-
γένεια μπορεί να διασφαλίσει την πρόοδο και ειρήνη τόσο στο εσωτερικό των κοι-
                                                  

14. Ο όρος «εθνοκάθαρση» καθιερώθηκε πολύ αργότερα, τη δεκαετία του 1990, για να πε-
ριγράψει τις μεθοδευμένες πρακτικές των αντιμαχόμενων δυνάμεων στα γιουγκοσλαβικά εδάφη, 
οι οποίες αποσκοπούσαν στον βίαιο γεωγραφικό διαχωρισμό των πληθυσμών με κριτήρια την 
εθνική, εθνοτική ή θρησκευτική τους ταυτότητα (R. HIRSCHON, “History’s long Shadow: 
The Lausanne Treaty and Contemporary Greco-Turkish Relations”, στο: O. Anastasakis – K. 
Nikolaidis – K. Oktem (επιμ.), In the Long Shadow of Europe: Greeks and Turks in the Era of 
Postnationalism, Martinus Nijhoff, Leiden & Boston, 2009, 75). 
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νωνιών όσο και στις σχέσεις μεταξύ των κρατών. Η εφαρμογή ή τουλάχιστον η 
επίκληση αυτής της αρχής, επισημαίνει ο Bruce Clark στον πρόλογο του βιβλίου 
του «Δυο φορές ξένος», έκτοτε γίνεται σε πολλές εύφλεκτες περιοχές του πλανή-
τη: στη ναζιστική και στη διαιρεμένη μεταπολεμική Γερμανία, στη σταλινική Σο-
βιετική Ένωση, στην Παλαιστίνη από το 1948 και μετά, στα εδάφη της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας, στο Κοσσυφοπέδιο κ.α. Ως το τέλος του εικοστού αιώνα, παρα-
τηρεί o Clark, η ανάμνηση αυτής της γιγάντιας επιχείρησης Ελλάδας-Τουρκίας 
δεν έπαψε να επηρεάζει ουσιαστικά όσους χαράσσουν πολιτική σε όλο τον κόσμο. 
Θεωρήθηκε σαν απόδειξη ότι είναι εφικτό, από πρακτική και ηθική άποψη, να 
επιχειρούνται τεράστιες εθνικές ανακατατάξεις και να χαιρετίζονται ως 
επιτυχείς15. 

3. Προσφυγικές μνήμες

Τα τελευταία χρόνια η μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τα διπλωματικά, 
πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα που συνέθεσαν τις κυρίαρχες αφηγήσεις για 
το Μικρασιατικό Πόλεμο και την Ανταλλαγή Πληθυσμών προς το προσφυγικό 
τραύμα και την προσφυγική μνήμη δεν είναι ούτε φυσική ούτε αυτονόητη. 
Καταρχάς εντάσσεται σε ευρύτερες θεωρητικές και επιστημολογικές διεργασίες 
στα πεδία των κοινωνικών επιστημών, οι οποίες επέφεραν καταλυτικές αλλαγές 
στη σκέψη, στο περιεχόμενο και στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας. Πολλοί 
ιστορικοί και κοινωνικοί επιστήμονες ήδη από τις πρώτες μεταπολεμικές δεκα-
ετίες άρχισαν να αμφισβητούν την πρωτοκαθεδρία του ιστορικού γεγονότος και το 
αίτημα για αντικειμενικότητα, ενώ ταυτόχρονα αναγνώριζαν την αξία της εμπει-
ρίας ως υποκειμενικής βίωσης της ιστορίας στις πολλαπλές μορφές της και τη 
δύναμη του παρελθόντος να διεισδύει ή και να κατακλύζει το παρόν. Η τοποθέ-
τηση της μνήμης στο επίκεντρο της συζήτησης και συνακόλουθα η αναγνώριση 
της μαρτυρίας ως θεμελιώδους αντικειμένου έρευνας κερδίζουν διαρκώς έδαφος 
στη σύγχρονη ιστορική έρευνα διεθνώς16. 

15. B. CLARK, Δυο φορές ξένος. Οι μαζικές απελάσεις που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη
Ελλάδα και Τουρκία, Ποταμός, Αθήνα 2006, 11-17. 

16. A. ΛΙΑΚΟΣ, «Γιατί η προφορική ιστορία;» στο: Ε. Νάκου – Α. Γκαζή (επιμ.), Η προ-
φορική ιστορία στα μουσεία και στην εκπαίδευση, Νήσος, Αθήνα 2015, 39. Για μια κριτική 
ανάλυση της διαχείρισης του επίμαχου παρελθόντος και του ιστορικού τραύματος του Ολοκαυ-
τώματος στην Ευρώπη από το τέλος του πολέμου μέχρι σήμερα σε επίπεδο τόσο του δημόσιου 
χώρου και της πολιτικής όσο και των ιστορικών βλ. Γ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ, «Το ιστορικό τραύμα του 
Ολοκαυτώματος και η ευρωπαϊκή ιστορική συνείδηση: Η κριτική αναμέτρηση των ευρωπαϊκών 
κοινωνιών με το οδυνηρό παρελθόν του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ως προϋπόθεση σφυρη-
λάτησης της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ενότητας» στο: Γ. Κόκκινος – Ε. Λεμονίδου – Π. Κι-
μουρτζής – Σ. Ντάλης, Ιστορικά τραύματα και ευρωπαϊκή ιδέα. Από την φρίκη των πολέμων 
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Ωστόσο, η Προφορική Ιστορία στην Ελλάδα ήρθε με αξιοσημείωτη καθυστέ-
ρηση, με συνέπεια να χαθούν πολύτιμες μαρτυρίες από τη γενιά του μεσοπολέμου 
και την επίμαχη δεκαετία του 1940, όταν αυτές ήταν ακόμη ακμαίες, παρατηρεί 
ο Αντώνης Λιάκος17. Το παρελθόν έπαψε οριστικά να αποτελεί πεδίο διανοητικής 
άσκησης αποκλειστικά των ιστορικών και εισέβαλε δυναμικά στο δημόσιο χώρο, 
αφενός συνδιαλεγόμενο πυρετικά με τις έννοιες της μνήμης, της ταυτότητας και 
της συνείδησης και αφετέρου καταλύοντας τα όρια όχι μόνο των επιστημονικών 
πειθαρχιών μεταξύ τους, αλλά και μεταξύ των επιστημονικών πειθαρχιών και της 
δημόσιας σφαίρας. 
Δεν θα επεκταθώ εδώ στις εννοιολογικές θεωρήσεις, στις διαρκώς 

διευρυνόμενες ταξινομικές διακρίσεις και στις τυπολογίες του ιστορικού τραύματος 
και της μνήμης. Θα περιοριστώ στη συνοπτική παράθεση των προσεγγίσεων τις 
οποίες εισηγήθηκαν δύο εμβληματικοί μελετητές της μνήμης, ο Maurice 
Halbwachs και ο Paul Ricoeur και θα αποτελέσουν το θεωρητικό υπόστρωμα της 
παρούσας προσέγγισης.  
Ο Halbwachs, πολύ πρώιμα, στο έργο «Συλλογική Μνήμη» (La mèmoire col-

lective), το οποίο έγραψε αποσπασματικά την περίοδο 1925-1944, ενώ διασώθη-
κε σε σημειώσεις και εκδόθηκε πολύ μετά το θάνατό του στο ναζιστικό στρατόπε-
δο του Buchenwald το 194518, υποστηρίζει ότι στο πεδίο της μνήμης αναπτύσσε-
ται μια συνεχής δυναμική διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο παρόν και στο παρελ-
θόν, η οποία διαμορφώνει και αναδιαμορφώνει την ταυτότητα των ατόμων και των 
κοινωνικών ομάδων. Η συλλογική μνήμη, υπογραμμίζει ο Halbwachs, δεν είναι το 
άθροισμα των ατομικών μνημών, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται 
στο χώρο και στο χρόνο ακολουθώντας τους δικούς του νόμους19. Σε αυτή την εξέ-
λιξη το βιωμένο παρελθόν μιας ομάδας μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά –
ιδιαίτερα από τη γενιά των παππούδων στη γενιά των εγγονών– με πολύ πιο απο-
τελεσματικό τρόπο από την καταγεγραμμένη ιστορία20. Εκτός από το χρόνο, κάθε 
κοινωνική ομάδα αναπτύσσει τους δικούς της ιδιαίτερους δεσμούς με τον τόπο, 
τους οποίους και αποτυπώνει σε αυτόν με λεπτομέρειες ακατάληπτες στα άτομα 

                                                 
και των ολοκληρωτισμών στο όραμα της ενοποίησης, Παπαζήσης, Αθήνα 2016, 105-406. 

17. Α. ΛΙΑΚΟΣ, «Γιατί η προφορική ιστορία;», ό.π. 38. 
18. Η συλλογή των χειρογράφων του Halbwachs, γνώρισε διάφορες εκδόσεις και έπεσε θύ-

μα αυθαίρετων παρεμβάσεων της επιστημονικής κληρονόμου και αδελφής του, Alexandre. Οι 
πιο ολοκληρωμένες εκδόσεις πραγματοποιήθηκαν το 1968 και το 1996 (βλ. αναλυτικά στο κεί-
μενο του G. Namer, μελετητή του Halbwachs, στον πρόλογο της ελληνικής έκδοσης: M. 
HALBWACHS, Η συλλογική μνήμη, επιστημονική επιμέλεια – πρόλογος: Αν. Μαντόγλου, 
μετάφρ.: Τίνα Πλυτά, Παπαζήσης, Αθήνα 2013, 14-15).  

19. M. HALBWACHS, Η συλλογική μνήμη, ό.π. 74. 
20. M. HALBWACHS, ό.π. 93. 
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που βρίσκονται έξω από αυτήν. Τα μέλη της ομάδας συνειδητοποιούν τους 
δεσμούς τους με το βιωμένο χώρο τη στιγμή που αυτοί πρόκειται να διαρραγούν21 
–παρατήρηση καίρια για τις περιπτώσεις των πολυποίκιλων μικρών ή μεγάλων
κοινοτήτων των ανταλλαγέντων πληθυσμών της Σύμβασης της Λοζάνης και από 
τις δύο πλευρές του Αιγαίου. 
Ο Ricoeur από την άλλη πλευρά βλέπει τη σχέση της μνήμης με την ιστορία 

όχι ως ανταγωνιστική ή συγκρουσιακή, αλλά ως συμπληρωματική και αλληλε-
πιδραστική, καθώς θεωρεί ότι «η μνήμη είναι η μήτρα της ιστορίας»22. Προσεγγί-
ζει την ατομική και συλλογική μνήμη με ψυχαναλυτικούς όρους, εστιάζει στην 
τραυματική μνήμη ως απότοκη της ιστορικής βίας, συνδέει τη μνήμη και τη λήθη 
με τη συγκρότηση των ταυτοτήτων και τους ιδεολογικούς μηχανισμούς που τις 
εργαλειοποιούν, ενώ αναδεικνύει τις ηθικές διαστάσεις και τα προτάγματα των 
μνημονικών πρακτικών που ανάγουν τη μνήμη σε απόδοση δικαιοσύνης και σε 
ηθικό χρέος απέναντι σε αυτούς που δεν υπάρχουν πια και ιδιαίτερα απέναντι στα 
θύματα της ιστορίας23. Επιπρόσθετα, ο Ricoeur τονίζει τον αποφασιστικό ρόλο 
της μνήμης στη διαμόρφωση της ταυτότητας των ατόμων και των ομάδων –στοι-
χείο κρίσιμο εδώ για την κατανόηση της διαδικασίας διαμόρφωσης νέων ταυτοτή-
των από τους πρόσφυγες κατά τη διάρκεια της μετάβασης από τις προϋπάρχουσες 
εθνοτικές και κοινοτικές μορφές ζωής στις νέες εθνικές και πολιτισμικές. Η «ευ-
πάθεια» της ταυτότητας, όπως χαρακτηρίζει αυτή την πολυαισθητηριακή εξάρ-
τησή της από το μεταβαλλόμενο περιβάλλον της, οφείλεται: (α) στη δύσκολη 
σχέση της με το χρόνο, στη συνεχή δοκιμασία της στο εκάστοτε παρόν και στον 
αναπροσανατολισμό της υπό το φως της προβολής της στο μέλλον –συνθήκες που 
καθιστούν αναπόφευκτη την προσφυγή στη μνήμη, (β) στην αντιπαραβολή με την 
ταυτότητα του «άλλου» που ενσαρκώνει την απειλή, τον κίνδυνο για την οικεία 
ταυτότητα· στα θεμέλια αυτής της αντίληψης θα αποκαλύψει κανείς τη δυσανεξία 
για την ετερότητα, την αδυναμία ή την άρνηση κατανόησής της και, στην περί-
πτωσή μας, την ισοπεδωτική κυριαρχία των εθνικών ταυτοτήτων αφενός πάνω 
στις προϋπάρχουσες ταυτότητες και αφετέρου σε βάρος της προσφυγικής ταυτό-
τητας στις νέες κοινωνίες και (γ) στην κληρονομιά της ιδρυτικής βίας, δηλαδή 
στην ιδρυτική σχέση της εθνικής κοινότητας με τη βία και τον πόλεμο –στοιχεία 
που οι κυρίαρχοι μηχανισμοί συγκρότησης της συλλογικής μνήμης νομιμοποιούν 
και εξιδανικεύουν άλλοτε για να εξυμνήσουν τον εθνικό εαυτό και άλλοτε για να 
λοιδορήσουν τον άλλο24.  

21. M. HALBWACHS, ό.π. 157.
22. P. RICOEUR, Η μνήμη, η ιστορία, η λήθη, μετάφραση: Ξ. Κομνηνός, Ίνδικτος, Αθήνα

2013, 148. 
23. P. RICOEUR, Η μνήμη, η ιστορία, η λήθη, ό.π. 151.
24. P. RICOEUR, ό.π. 138-139.
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Υπό αυτό το πρίσμα το προσφυγικό τραύμα είτε απωθείται στο συλλογικό α-
συνείδητο είτε αφηγηματοποιείται με όρους δράματος, με σκοπό τη θυματο-
ποίηση των ημετέρων προσφύγων και την δαιμονοποίηση του εθνικού άλλου. Δε-
δομένου ότι ο Μικρασιατικός Πόλεμος και η Συνθήκη της Λοζάνης αποτελούν ι-
δρυτικά γεγονότα για την εθνική ταυτότητα των πολιτών της νεοπαγούς Τουρκι-
κής Δημοκρατίας, η βία, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εμφανίζεται στο κυρίαρχο 
αφήγημα ως απόδοση δικαιοσύνης και ως έκφραση ηρωισμού απέναντι στη βαρ-
βαρότητα των Ελλήνων, ενώ αποσιωπάται το δράμα των μουσουλμάνων προσφύ-
γων. Αντίθετα, στην ελληνική συλλογική μνήμη η προσφυγοποίηση των χριστια-
νικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας και της Θράκης έχει εναποτεθεί ως τραύμα, 
πραγματικό και συμβολικό, του οποίου η ενθύμηση και η τελετουργική μνημόνευ-
ση αποτελεί καθήκον τόσο του επίσημου κράτους όσο και των προσφυγικών συλ-
λόγων ως εξ αντικειμένου θεματοφυλάκων της προσφυγικής μνήμης. Το γεγονός 
αυτό ως ένα βαθμό εξηγεί τις ακραίες αντιδράσεις προς οποιασδήποτε μορφή 
αμφισβήτησης, αναθεώρησης ή υποβάθμισης της κυρίαρχης στη δημόσια ιστορία 
και μνήμη αφήγησης25. 
Πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι η ένταξη των ανταλλαγέντων πληθυσμών 

στις μεταπολεμικές κοινωνίες της Ελλάδας και της Τουρκίας δεν ακολούθησε πα-
ράλληλες διαδρομές. Παράλληλες δεν υπήρξαν ούτε οι εκατέρωθεν προσπάθειες 
των ίδιων των προσφύγων να διατηρήσουν μέσα από οργανωμένες μορφές συλλο-
γικής δράσης τα ιδιαίτερα πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά, φυσικά κάτω από 
την ενοποιητική ομπρέλα της εθνικής ταυτότητας. Στην Ελλάδα από πολύ νωρίς 
η προσφυγική ταυτότητα συνδέθηκε με τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων και της 
αποκατάστασης των προσφύγων και ωρίμασε μέσα από μνημονικές πρακτικές και 
εκδοτικά εγχειρήματα που είχαν ως στόχο τη διατήρηση της ανάμνησης των 
«χαμένων πατρίδων». Δεδομένου ότι συχνά οι ντόπιοι αμφισβητούσαν τη «φυλετι-
κή καθαρότητα» των προσφύγων, η διάσωση, μελέτη και προβολή της πολιτι-
σμικής ιδιοπροσωπίας των εθνοτοπικών κοινοτήτων του μικρασιατικού Ελληνι-
σμού διαδραμάτισε διττό ρόλο: Αφενός υπεράσπιζε την ελληνικότητα της πολιτι-
σμικής τους ετερότητας και αφετέρου συγκροτούσε την ιδρυτική βάση για την 
οικοδόμηση των νέων πολιτισμικών ταυτοτήτων τους. Αντίθετα, στην Τουρκία, 
όπου το ζήτημα των ανταλλαγέντων προσφύγων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 
αγνοήθηκε από την κυρίαρχη ιστοριογραφία και τις πολιτικές μνήμης του 
τουρκικού κράτους, οι πρόσφυγες της πρώτης και δεύτερης γενιάς δεν είχαν 

25. Χ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, Τα αποσυρθέντα βιβλία. Έθνος και σχολική Ιστορία στην Ελ-
λάδα, 1858-2008, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2015, 47-67· Α. ΛΙΑΚΟΣ, «Οι πόλεμοι της Ιστορίας. 
Σημειώσεις επί του πεδίου» στο: Δ. Παπαδημητρίου – Π. Σεφεριάδης (επιμ.), Αθέατες όψεις 
της Ιστορίας. Κείμενα αφιερωμένα στον Γιάνη Γιαννουλόπουλο, Ασίνη, Αθήνα 2012, 137-
160. 
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συστήσει συλλογικότητες και το προσφυγικό τραύμα παρέμεινε εν υπνώσει. 
Η εικόνα αυτή άλλαξε θεαματικά στην Τουρκία στην αυγή του νέου αιώνα. 

Μια σειρά από παράγοντες και γεγονότα δημιούργησαν ένα ιδιαιτέρως ευνοϊκό 
κλίμα για την ανάδυση της μνήμης των ανταλλαγέντων προσφύγων. Η πολιτική 
επαναπροσέγγιση Ελλάδας και Τουρκίας μετά τη στρατιωτική εμπλοκή στα Ίμια 
το 1996, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης μεταξύ των δύο λαών κατά τη διάρκεια των σει-
σμών του 1999, η θεαματική αύξηση της τουριστικής κίνησης με έμφαση στους 
τόπους καταγωγής των προσφύγων και η άμεση επικοινωνία με τους σύγχρονους 
κατοίκους, οι οποίοι στην πλειονότητά τους ήταν και αυτοί απόγονοι προσφύγων, 
η έκδοση απομνημονευμάτων και λογοτεχνικών έργων, καθώς και η προβολή ται-
νιών και τηλεοπτικών σειρών26 στην Τουρκία και την Ελλάδα συνέθεσαν ένα περι-
βάλλον που ευνοούσε ή τουλάχιστον δεν απέτρεπε μνημονικές εκδηλώσεις που 
υποβάθμιζαν ή υπερέβαιναν τα εθνικά στερεότυπα, ενώ προέβαλαν τις κοινές πο-
λιτισμικές αξίες των δύο λαών και τη νοσταλγική ενατένιση των εποχών της ειρη-
νικής τους συνύπαρξης27.  
Σε επίπεδο συστηματικής έρευνας, συλλογής και μελέτης μαρτυριών των 

ανταλλαγέντων προσφύγων αναμφίβολα ξεχωρίζουν για τη δράση τους το Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών στην Ελλάδα και το Ίδρυμα Ανταλλαγέντων της 
Λοζάνης (“Lozan Mubadilleri Vakfi”) στην Τουρκία. Το πρώτο ιδρύθηκε τυπικά 
το 1948 αλλά αποτελεί εξέλιξη του Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου που είχε 
συσταθεί από τη Μέλπω Λογοθέτη-Μερλιέ και το σύζυγό της το 1930. Εκτός των 
άλλων, την περίοδο 1930-1975 το Κέντρο κατέγραψε πάνω από 5.000 μαρτυρίες 
προσφύγων πρώτης γενιάς, τις οποίες ταξινόμησε με κριτήριο τον τόπο 
καταγωγής τους σε ένα Αρχείο Προφορικής Παράδοσης, ενώ δημιούργησε και 

                                                  
26. Υπολογίζεται ότι πάνω από 40 δραματικές τουρκικές σειρές έχουν προβληθεί από το 

2004 μέχρι σήμερα στην ελληνική τηλεόραση. Σε επίπεδο κινηματογραφικών παραγωγών υ-
πάρχει τα τελευταία χρόνια μια έντονη δραστηριοποίηση και εξωστρέφεια κυρίως στην Τουρκί-
α. Για παράδειγμα, στο 56ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη υπήρξαν πέντε τουρ-
κικές συμμετοχές. Λίγο νωρίτερα είχαν προβληθεί στην Ελλάδα και στην Τουρκία δύο ταινίες 
με έντονο πολιτικό χρώμα, καθώς οι ιστορίες τους εκτυλίσσονταν με φόντο τις απελάσεις του 
1964-65 και τα Σεπτεμβριανά του 1955: Η «Πολίτικη κουζίνα» του Τάσου Μπουλμέτη (2003) 
και οι «Πληγές του φθινοπώρου» της Tomris Giritlioğlu (τουρκικός τίτλος "Güz Sancisi", 
2009), μια πολύ τολμηρή ταινία, η οποία αναπαριστά με ρεαλιστική ακρίβεια τις μεθοδευμένες 
επιχειρήσεις της τουρκικής κυβέρνησης εναντίον των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης.  

27. V. LΥΤRA, When Greeks and Turks Meet, ό.π. 4· Ο. YILDIRIM, “The 1923 Popula-
tion Exchange”, ό.π. 61· Κ. TSITSELIKIS, “The Convention of Lausanne (1923)”, ό.π. 219-
220· H. MILLAS, «Η ανταλλαγή στην ελληνική και τουρκική λογοτεχνία: Ομοιότητες και δια-
φορές» στο: K. Tsitselikis (επιμ.), Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών, ό.π. 436-437. 
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ανάλογο φωτογραφικό αρχείο. Καρπός αυτής της πολύ πρώιμης και εντυπωσι-
ακής σε έκταση προσπάθειας σύστασης αρχείου προφορικής ιστορίας, όχι μόνο 
για τα ελληνικά αλλά και για τα διεθνή δεδομένα, υπήρξε η έκδοση τεσσάρων τό-
μων υπό τον τίτλο «Έξοδος» (1980, 1982, 2013, 2015), ενώ επίκειται η ολοκλή-
ρωση του έργου με την έκδοση ενός πέμπτου τόμου, ο οποίος θα περιλαμβάνει 
μαρτυρίες από τον Δυτικό Παράλιο Πόντο και την Παφλαγονία. Από την άλλη 
πλευρά, το τουρκικό Ίδρυμα Ανταλλαγέντων της Λοζάνης, εκτός των άλλων, το 
2010 ίδρυσε το Μουσείο Ανταλλαγής Πληθυσμών (Mübadele Müzesi) στην Τσα-
τάλσα της ανατολικής Θράκης28, ενώ εξέδωσε το 2015 έναν δίγλωσσο τόμο που 
περιελάμβανε 82 αφηγήσεις τούρκων και ελλήνων προσφύγων πρώτης, δεύτερης 
και τρίτης γενιάς στο πλαίσιο μιας περιοδεύουσας έκθεσης με αφηγήσεις, φωτο-
γραφίες, έγγραφα και προσωπικά αντικείμενα προσφύγων, η οποία παρουσιάστη-
κε σε εννιά πόλεις στην Τουρκία και στην Ελλάδα29. Ενδεικτική του πνεύματος 
συμφιλίωσης και επαναπροσέγγισης που διέπει το Ίδρυμα υπήρξε η παρουσία του 
Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στα εγκαίνια του μουσείου. 
Δεν θα επεκταθώ εδώ στην ανάπτυξη και εξέλιξη των προσφυγικών συλλόγων 

στην Ελλάδα και στην Τουρκία και στους τρόπους με τους οποίους συγκροτήθηκε 
η προσφυγική μνήμη και ταυτότητα στις δύο πλευρές. Επιβάλλεται, ωστόσο, να 
επισημάνω ορισμένες παραμέτρους που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την παιδα-
γωγική προσέγγιση του ζητήματος: 
Πρώτον, οι προσφυγικοί πληθυσμοί, χριστιανικοί και μουσουλμανικοί, δεν 

πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενιαίες και αδιαφοροποίητες μάζες ανθρώπων. Ο 
τόπος καταγωγής, η γλώσσα, η εκπαίδευση, το μέτρο κοσμοπολιτισμού-εξευρω-
παϊσμού στις ιδέες, στην ενδυμασία, στη μουσική και γενικά στις καθημερινές πο-
λιτισμικές πρακτικές, καθώς και ο βαθμός στον οποίο είχαν αναπτύξει εθνική συ-
νείδηση αποτελούν παράγοντες διαφοροποίησης των προσφύγων επί δεκαετίες 
μετά την Ανταλλαγή –παράγοντες που δεν πρέπει να υποτιμηθούν, καθώς συ-
γκροτούσαν τη βιωμένη παράδοση των μικρασιατικών και ανατολικο-θρακικών 
κοινοτήτων. Από την άλλη πλευρά, ομοιόμορφο δεν ήταν ούτε το προσφυγικό 
τραύμα, δεδομένου ότι οι ανταλλαγέντες πληθυσμοί εκπατρίστηκαν με διαφο-
ρετικούς τρόπους και υπό διαφορετικές συνθήκες. Πολλοί πρόσφυγες και από τις 
δύο πλευρές υπέστησαν την εγκληματική βία του εθνικισμού και υπήρξαν θύματα 
της δράσης του τακτικών και κυρίως των άτακτων στρατιωτικών μονάδων· είδαν 
να καίγονται τα σπίτια και οι ναοί τους, να βιάζονται και να σφάζονται οι συγγε-
νείς και οι γείτονές τους· βίωσαν τον τρόμο και την ανασφάλεια που προκαλεί η 

28. Βλ. στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος http://www.lozanmubadilleri.org.tr
29. S. GÜVENC – H. RIGAS, Hasretin İki Yakasından Mübadele Öyküleri / Προσφυ-

γικές ιστορίες στις όχθες της νοσταλγίας [Refugee stories on the shores of nostalgia], Istos, 
Istanbul 2015. 
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αναρχία και η ανομία30. Άλλοι πληθυσμοί όμως υποχρεώθηκαν να εκπατριστούν 
χωρίς να έχουν βιώσει κακοποίηση ή άμεση απειλή. Στους Καππαδόκες, για πα-
ράδειγμα, αντίθετα με τους πληθυσμούς των δυτικών παραλίων, δόθηκε ο χρόνος 
να προετοιμάσουν τη φυγή τους, να περισυλλέξουν αντικείμενα της λατρείας και 
της συλλογικής τους ζωής, να τελέσουν τη τελευταία λειτουργία στα ιερά της πα-
τρίδας τους και να αποχαιρετίσουν τους μουσουλμάνους συνοίκους τους, πριν αρχί-
σουν την πορεία προς τα λιμάνια της εξόδου –μια διαδικασία που ο Πασχάλης Κι-
τρομηλίδης χαρακτηρίζει «σιωπηλό έπος», αφού επιτελέστηκε μακριά από την 
«κλαγγή των όπλων»31. Άλλωστε, η Ανταλλαγή Πληθυσμών υπήρξε μια χρονο-
βόρα διαδικασία, η οποία διήρκεσε μέχρι τα μέσα του 1925, δηλαδή σχεδόν τρία 
χρόνια32. Όλα τα παραπάνω σημαίνουν ότι τουλάχιστον για την πρώτη και ενδε-
χομένως τη δεύτερη γενιά προσφύγων θα ήταν ορθότερο να αναφερόμαστε όχι σε 
μία αλλά σε πολλές προσφυγικές ταυτότητες, καθώς και σε πολύπτυχο προσφυγι-
κό τραύμα. 
Δεύτερον, οι προσφυγικές ταυτότητες συγκροτήθηκαν και εξελίχθηκαν σε 

συνάφεια όχι μόνο με τις αναμνήσεις των προσφυγικών πληθυσμών, αλλά και με 
τις διαδικασίες κοινωνικής και πολιτικής ένταξής τους στη νέα πατρίδα. Με δεδο-
μένη την εχθρική στάση των φιλομοναρχικών κύκλων απέναντί τους, η συντριπτι-
κή πλειονότητα των προσφύγων είχε συνταχθεί με το Κόμμα των Φιλελευθέρων 
μέχρι το 1930, όταν ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος προχώρησε στην υ-
πογραφή της Συνθήκης της Άγκυρας και πρότεινε τον Μουσταφά Κεμάλ για το 
Νόμπελ Ειρήνης. Η μαζική στροφή των προσφύγων προς τα κόμματα της αριστε-
ράς και η οργάνωσή τους σε συνδικαλιστικά σωματεία, υπό την ισχύ του ιδιώνυμου 
αρχικά και υπό το καθεστώς Μεταξά στη συνέχεια, ενίσχυσε την αντιπροσφυγική 
στάση του μεγαλύτερου μέρους του πολιτικού φάσματος, τουλάχιστον μέχρι τον 
Εμφύλιο33.  
Τρίτον, όπως διαπιστώθηκε από την εμπειρία της εξέλιξης του προσφυγικού 

τραύματος στην Τουρκία, ακόμη κι όταν αυτό παρέμενε εν υπνώσει σε συλλογικό 
επίπεδο, διατηρούνταν και μεταβιβαζόταν από γενιά σε γενιά μέσα από τις 
οικογένειες των προσφύγων. Η διαγενεακή μεταβίβαση της προσφυγικής μνήμης 

                                                  
30. Τ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Πόλεμος και εθνοκάθαρση. Η ξεχασμένη πλευρά μιας δεκαετούς 

εθνικής εξόρμησης, 1912-1922, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2007· Α. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, «Η Μι-
κρασιατική Καταστροφή» στο: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ΙΕ, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 
1979, 200-247. 

31. ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Η Έξοδος, Β΄, Αθήνα 1982, κθ΄-λ΄. 
32. Κ. ΤΣΙΤΣΕΛΙΚΗΣ (επιμ.), Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών, ό.π. 22. 
33. Β. ΑΓΤΖΙΔΗΣ, «Μνήμη, ταυτότητα και ιδεολογία στον Ποντιακό Ελληνισμό» στο: Γ. 

Κόκκινος – Ε. Λεμονίδου – Β. Αγτζίδης (επιμ.), Το τραύμα και οι πολιτικές της μνήμης, Ταξι-
δευτής, Αθήνα 2010, 223-233 και 240-255. 
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και του τραύματος και η λειτουργία τους ως μηχανισμού συντήρησης μιας διακρι-
τής ταυτότητας απέναντι στο γηγενή πληθυσμό, όπως αποκαλύπτει ο τόμος του 
Ιδρύματος Ανταλλαγέντων της Λοζάνης, γίνεται μέσα από ενδοοικογενειακές α-
φηγήσεις, καθημερινές πολιτισμικές πρακτικές, τραγούδι, διατροφή, φωτογραφίες 
και οικογενειακά κειμήλια που φυλάσσονται με θρησκευτική ευλάβεια και διεγεί-
ρουν ένα είδος φαντασιακής νοσταλγίας για τη χαμένη πατρίδα ακόμη και στους 
απογόνους της τρίτης και τέταρτης γενιάς. 
Τέταρτον, σήμερα η προσφυγική μνήμη και το τραύμα στην ατομική, 

οικογενειακή και κοινοτική τους μορφή υποχωρούν μπροστά στις συλλογικές τους 
ανακατασκευές. Ακόμη και πολίτες που δεν είναι προσφυγογενείς ταυτίζονται 
συναισθηματικά με το δράμα του ξεριζωμού του μικρασιατικού Ελληνισμού. Η 
πολλαπλά εικονογραφημένη καιόμενη Σμύρνη αποτελεί το εικονιστικό σύμβολο 
ενός ιστορικού προσφυγικού τραύματος για όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα από 
την καταγωγή τους, ενώ οι δραματικές αφηγήσεις του διωγμού προκαλούν συγκί-
νηση ανάλογη με τις αφηγήσεις οικείων προσώπων. Πρόκειται για ένα είδος 
μνήμης που η Alison Landsberg ονόμασε προσθετική μνήμη (prosthetic memory) 
και αφορά στη δύναμη των μαζικών μέσων επικοινωνίας να κάνουν το άτομο να 
ενσωματώσει στην ατομική του μνήμη γεγονότα που δεν υπήρξαν αντικείμενα της 
άμεσης εμπειρίας του σα να τα έχει βιώσει. Η οικειοποίηση αυτής της εμπειρίας 
επιτυγχάνεται όχι τόσο μέσα από τη νοητική πρόσληψη του γεγονότος, αλλά κυ-
ρίως μέσα από την αισθητική εμπειρία που προσφέρουν η τηλεόραση, ο κινημα-
τογράφος, το θέατρο, η μουσική, τα μουσεία –γι’ αυτό και αυτού του είδους η 
μνήμη ονομάζεται εναλλακτικά διαμεσολαβημένη αισθητική μνήμη (mediated 
aesthetic memory)34. Η Οντέτ Βαρών-Βασάρ, σχολιάζοντας δύο αμερικανικά μου-
σεία Ολοκαυτώματος, το ‘Museum of Tolerance-Simon Wiesenthal Center’ στο 
Λος Άντζελες και το ‘Holocaust Memorial Museum’ στην Ουάσινγκτον, παρατη-
ρεί ότι επιδιώκουν να προκαλέσουν συγκινησιακό σοκ όχι μόνο σε όσους φέρουν 
την ανάμνηση του Ολοκαυτώματος, αλλά και στους νεότερους σε ηλικία επισκέ-
πτες, ώστε να μείνει ανοικτή η πληγή της τραγωδίας35. Πρόκειται ουσιαστικά για 
ένα αυτονομημένο συλλογικό τραύμα που αναπτύσσει επιλεκτική σχέση με την 
ιστορία: Προβάλλει εμμονικά την κορύφωση της τραγωδίας διαστέλλοντας τη βία, 
τον πόνο, τον τρόμο και το μίσος, ενώ υποβαθμίζει ή αποσιωπά τον προγενέστερο 
χρόνο της ειρηνικής συνύπαρξης και τις εκατέρωθεν πράξεις αλληλεγγύης. 

34. A. LANDSBERG, Prosthetic memory. The transformation of American remembrance
in the age of mass culture, Columbia University Press, New York-Chichester-West Sussex 
2004. 

35. Ο. ΒΑΡΩΝ-ΒΑΣΑΡ, «Η προβληματική των Μουσείων της Γενοκτονίας και της Αντί-
στασης: ευρωπαϊκό και αμερικανικό μοντέλο» στο: J. Hassoun – Γ. Θανασέκος – Ρ. Μπενβενί-
στε – Ο. Βαρών-Βασάρ, Εβραϊκή ιστορία και μνήμη, Πόλις, Αθήνα 1998, 121. 
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Πέμπτον, η Λίμπυ Τατά Αρσέλ, κλινική ψυχολόγος και παιδί μικρασιατών 
προσφύγων, η οποία μελέτησε τη μεταβίβαση του τραύματος της Μικρασιατικής 
Καταστροφής από γενιά σε γενιά στην ίδια της την οικογένεια, επισημαίνει ότι οι 
τραυματικές εμπειρίες των γονιών μεταβιβάζονται ακόμη και όταν οι ίδιοι δεν 
μιλούν στα παιδιά τους για αυτές. Τα οδυνηρά και, σε μερικές περιπτώσεις, 
αυτοκαταστροφικά συναισθήματα συναντούν μηχανισμούς άμυνας του Εγώ, όπως 
η αντίσταση, η άρνηση, η αποκήρυξη και η απόσχιση36. Όταν το τραύμα 
προκαλείται μέσα σε συνθήκες εμφυλίου πολέμου ή σύγκρουσης γειτονικών 
κρατών, τότε το τραυματισμένο άτομο αναπτύσσει έναν μηχανισμό που 
ονομάζεται προβολή: Τοποθετεί τον εαυτό του στη θέση του θύματος και αποδίδει 
την ολοκληρωτική ευθύνη γι’ αυτό που του συνέβη στον «άλλο», ενώ και ο 
«άλλος» κάνει το ίδιο37. Σε εθνικό συλλογικό επίπεδο, το τραυματικό γεγονός 
έρχεται να προστεθεί σε μια ακολουθία εθνικών ιστορικών τραυμάτων, 
πραγματικών ή φαντασιακών, και παράγει ένα είδος αχρονικού μίσους που μπορεί 
με την πρώτη ευκαιρία να ξεσπάσει σε τυφλή αυτοδικαιωτική βία απέναντι στον 
«άλλο». Ο M. Ignatieff, καναδός πολιτικός επιστήμονας και καθηγητής σε πανε-
πιστήμια της Αμερικής και της Ευρώπης, ο οποίος μελέτησε τη φύση της βίας 
στον πόλεμο της πρώην Γιουγκοσλαβίας, παρατηρεί ότι διαπράχθηκαν ακραίες 
και παράλογες εγκληματικές πράξεις στο όνομα της εκδίκησης για εγκλήματα 
που είχαν κάνει οι «άλλοι» στους προγόνους τους σε απροσδιόριστο χρόνο στο πα-
ρελθόν. Οι εγκληματίες πολέμου, καθώς και οι πληθυσμοί που τους υποστήριζαν 
ή συναινούσαν στο έργο τους, αισθάνονταν ότι ζούσαν σε μια αχρονική εποχή, ό-
που το παρόν εισβάλλει στο παρελθόν και εμπλέκει τους λαούς σε έναν αέναο κύ-
κλο αίματος38.  
Έκτον, πώς όμως έχει εγγραφεί στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων το προ-

σφυγικό τραύμα; Δεν θα μπορούσε να υπάρξει αντιπροσωπευτικότερη συμβολική 
έννοια και αντιπροσωπευτικότερο γλωσσικό σύμβολο από τον τίτλο «Έξοδος» που 
δόθηκε στην τετράτομη συλλογή μαρτυριών του Κέντρου Μικρασιατικών Σπου-
δών. Τον όρο χρησιμοποίησε για πρώτη φορά η Επιτροπή της Κοινωνίας των 
Εθνών στην έκθεση που πραγματοποίησε στη Γενεύη το 1924 με τίτλο «Η 
εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα»39. Ο Πασχάλης Κιτρομηλίδης στον 
πρόλογό του στον Γ΄ τόμο περιγράφει την πολυσημία της λέξης που επέλεξε η 
ίδια η Μέλπω Μερλιέ για την έκδοση. Η λέξη «Έξοδος», κατά τη γνώμη του, 

                                                  
36. Λ. ΤΑΤΑ ΑΡΣΕΛ, Με το Διωγμό στην ψυχή. Το τραύμα της Μικρασιατικής Κατα-

στροφής σε τρεις γενιές, Κέδρος, Αθήνα 2014, 39.  
37. Λ. ΤΑΤΑ ΑΡΣΕΛ, Με το Διωγμό στην ψυχή, ό.π. 74. 
38. Μ. IGNATIEFF, The warriors honor: ethnic war and the modern conscience, H. Hold, 

Νέα Υόρκη 1998, 186. 
39. ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Έξοδος, Α΄, Αθήνα 1980, κε΄. 
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ενσωματώνει όλες τις συνδηλώσεις μιας μακράς παράδοσης του δυτικού κόσμου, η 
οποία ανάγεται στην Παλαιά Διαθήκη και έχει να κάνει με την προσδοκία της 
απολύτρωσης των Εβραίων από τα δεσμά της φαραωνικής Αιγύπτου και το δρόμο 
προς τη γη της επαγγελίας. Αυτό επαγωγικά συσσωματώνει στον 20ο αιώνα κάθε 
προσδοκία απολύτρωσης των καταπιεσμένων λαών από τα δεσμά της τυραννίας, 
όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον Τρίτο Κόσμο και τη Λατινική Αμερική. 
Στην περίπτωση του ποντιακού Ελληνισμού, επισημαίνει, παρά τη διάψευση των 
προσδοκιών του από τους «νέους Φαραώ του κόσμου» για την ίδρυση της Δημο-
κρατίας του Πόντου, η ιδεατή γη της επαγγελίας ήταν το ελεύθερο ελληνικό κρά-
τος –όραμα στο οποίο οφείλεται εν πολλοίς η αποτελεσματική ενσωμάτωση των 
ξεριζωμένων στον εθνικό κορμό, η υπέρβαση των ψυχολογικών συνεπειών του 
προσφυγικού τραύματος και η «παραγωγή μιας σφριγηλής και ηθικά συγκροτη-
μένης νέας Ελλάδας, η οποία μπόρεσε να αναμετρηθεί με τις προκλήσεις και τις 
δοκιμασίες του εικοστού αιώνα»40. Με άλλα λόγια, αυτή η ερμηνευτική προσέγγι-
ση του συλλογικού τραύματος εγκολπώνει όχι μόνο εθνικές και πολιτισμικές συν-
δηλώσεις αλλά και βαθιά πολιτικές, καθώς επαναπροσδιορίζει τη φυσιογνωμία 
της μεταπολεμικής Ελλάδας με όρους που εμπεριέχουν συλλογικά και διεθνοποι-
ημένα δημοκρατικά αιτήματα τα οποία υπερβαίνουν τις εθνοκεντρικές οπτικές 
που επιβλήθηκαν από το μετεμφυλιακό κράτος και κυριάρχησαν τουλάχιστον ως 
τις αρχές της Μεταπολίτευσης.  

4. Η Ανταλλαγή Πληθυσμών ως αντικείμενο διδασκαλίας και μάθησης –προς
μια διαφορετική προσέγγιση του προσφυγικού τραύματος 

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν ιστορία, παρατηρούν ο Γ. Κόκκινος και ο Π. 
Γατσωτής επικαλούμενοι επικαλούμενος σχετική έρευνα της L. Levstik στις 
ΗΠΑ41, αποφεύγουν να ασχοληθούν με επίμαχα και τραυματικά γεγονότα, ειδικά 
όταν αυτά προσκρούουν στην κυρίαρχη ιδεολογία, τον εθνικισμό, τα δόγματα, το 
διάχυτο παροντισμό, τον προοδοκεντρισμό και τον ιστορικό φρονηματισμό, ακρι-
βώς επειδή πιστεύουν ότι έτσι θα προφυλάξουν τις νεότερες γενιές από την επα-
νάληψη ανάλογων γεγονότων. Όχι μόνο σε άλλες χώρες αλλά και στην Ελλάδα τα 
τελευταία χρόνια μαίνονται στο δημόσιο χώρο οι συμβολικοί πόλεμοι για την ιστο-
ρία, ενώ κάθε εγχείρημα αναθεώρησης του κυρίαρχου αφηγήματος ή έστω μεθο-
δολογικού εκσυγχρονισμού της διδασκαλίας συναντά σθεναρές αντιστάσεις. Εξάλ-

40. ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Έξοδος, Γ΄, Αθήνα 2014, 15-17.
41. Γ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ – Π. ΓΑΤΣΩΤΗΣ, «Το σχολείο απέναντι στο επίμαχο ιστορικό γεγο-

νός και το τραύμα», στο: Γ. Κόκκινος – Δ. Μαυροσκούφης (επιμ.), Το Τραύμα, τα Συγκρου-
σιακά Θέματα και οι Ερμηνευτικές Διαμάχες στην Ιστορική Εκπαίδευση, Ρόδον, Αθήνα 2015, 
27-28. 
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λου, ακόμη κι όταν τέτοιου είδους ιστορικά θέματα δεν προσκρούουν σε κλειστά 
και ανελαστικά αναλυτικά προγράμματα, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αποφεύγουν να 
τα διδάξουν, είτε επειδή δεν έχουν την απαιτούμενη γνώση περιεχομένου είτε ε-
πειδή δεν διαθέτουν επαρκή μεθοδολογική κατάρτιση, ενώ συχνά θεωρούν κάθε 
προσπάθεια μάταιη λόγω της έλλειψης διδακτικού χρόνου ή της αδυναμίας των 
μαθητών να ανταποκριθούν ικανοποιητικά42. 
Το 1922 και η Ανταλλαγή Πληθυσμών, παρά τον τρόπο με τον οποίο 

παρουσιάζονται στην ελληνική σχολική ιστορία, εκ των πραγμάτων ήταν και, ως 
ένα βαθμό, εξακολουθούν να είναι επίμαχα και τραυματικά γεγονότα. Ο 
καταλογισμός πολιτικών ευθυνών για την ήττα και την καταστροφή, το τέλος της 
Μεγάλης Ιδέας, ο ξεριζωμός του μικρασιατικού και θρακικού Ελληνισμού, η 
όξυνση του πολιτικού διχασμού μετά από την άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα 
και την αναπόφευκτη εμπλοκή τους στα πολιτικά πράγματα, το πολιτισμικό 
χάσμα με το γηγενή πληθυσμό και οι κοινωνικο-οικονομικές αντιπαραθέσεις κατά 
τη διάρκεια της αποκατάστασής τους στον αστικό και κυρίως στον αγροτικό χώρο, 
συνθέτουν τη μακρά σκιά του προσφυγικού ζητήματος. Στα σκοτεινό βάθος αυτής 
της σκιάς θα εντοπίσει κανείς τις χαίνουσες πληγές του προσφυγικού τραύματος, 
το οποίο αποκαλύπτεται στον σύγχρονο μελετητή είτε μέσα από τα αρχεία 
προφορικών μαρτυριών των προσφύγων είτε μέσα από τη βιωματική μεταβίβασή 
του από γενιά σε γενιά μέσα στις προσφυγικές οικογένειες. Η προσφυγική μνήμη, 
όπως προανέφερα, διατηρήθηκε και στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, έστω και 
μέσα από αθέατες και λανθάνουσες διαδικασίες, παρά τις πολιτικές λήθης που 
επέβαλε το τουρκικό κράτος απέναντι σε κάθε εθνοτική και πολιτισμική απόκλιση 
από το προβαλλόμενο πρότυπο43.  
Μια αναθεωρημένη διδακτική και μαθησιακή προσέγγιση του προσφυγικού 

ζητήματος θα πρέπει να αναπτύσσεται μέσα σε ένα μεθοδολογικό πλαίσιο το 
οποίο θα οριοθετείται από τους εξής παράγοντες: 
α. Διεύρυνση του πεδίου μελέτης πέραν του τραυματικού γεγονότος. Η διδα-

σκαλία δεν πρέπει να εστιάζει μόνο στα τραυματικά γεγονότα, στην καταστροφή 
και στον ξεριζωμό, αλλά να διευρύνει τον ιστορικό ορίζοντα του πεδίου μελέτης 
συμπεριλαμβάνοντας όλες τις φάσεις: (α) την ειρηνική ζωή πριν από τον πόλεμο 

                                                  
42. Δ. ΜΑΥΡΟΣΚΟΥΦΗΣ, «Συγκρουσιακά θέματα και επίλυση προβλημάτων στο μάθημα 

της Ιστορίας» στο: Γ. Κόκκινος – Δ. Μαυροσκούφης (επιμ.), Το Τραύμα, ό.π. 125-126. 
43. Βλ. Αναλυτικά στο: A. PALIKIDIS, “Tracing Roads of Nostalgia: Can there be a 

shared lieu de mémoire for the Turkish and Greek refugees of the Population Exchange of the 
Lausanne Convention (1923)?”, MuseumEdu ειδικό τεύχος με θέμα "Museums, Museum Edu-
cation and 'Difficult' Heritage" (το περιοδικό θα εκδοθεί το φθινόπωρο του 2017, είναι ηλε-
κτρονικό με ελεύθερη πρόσβαση στον ιστότοπο  
http://museumedulab.ece.uth.gr/main/el/node/141).  
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και την Ανταλλαγή, τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα και την ετερογένεια της ο-
θωμανικής κοινωνίας, τον πλουραλισμό των θρησκευτικών και εθνοτοπικών ταυ-
τοτήτων, τις νόρμες συμβίωσης και επικοινωνίας –χωρίς, ωστόσο, να διολισθαίνει 
στο άλλο άκρο, δηλαδή στην εξιδανίκευση ή στην αποσιώπηση της μισαλλοδοξίας 
και των εκτροπών44, (β) την επενέργεια του πολέμου, του εθνικισμού και της ανο-
μίας στις κοινότητες αυτές, ενδεχομένως και υπό τη διπλή τους ιδιότητα, του θύτη 
και του θύματος –χωρίς να αποσιωπούμε ή να υποβαθμίζουμε τη βία και τα «ευ-
αίσθητα» ζητήματα υπό το φόβο της αναζωπύρωσης του εθνικιστικού μίσους, (γ) 
τις εμπειρίες του ξεριζωμού, την εγκατάλειψη της πατρίδας, τον αποχωρισμό με 
τους σύνοικους πληθυσμούς εκεί που η αποχώρηση έγινε ειρηνικά, το ταξίδι προς 
τη νέα πατρίδα, την απώλεια και την αναζήτηση αγαπημένων προσώπων, την 
εγκατάσταση, τον αγώνα για επιβίωση, τις σχέσεις με τους γηγενείς πληθυσμούς 
και (δ) τη διαμόρφωση και εξέλιξη της προσφυγικής μνήμης σε ατομικό και συλ-
λογικό επίπεδο, το μετασχηματισμό του προσφυγικού τραύματος σε πολιτισμικό 
και τις εκδηλώσεις του μέσα από τη μουσική, τη λογοτεχνία, το θέατρο, τον κινη-
ματογράφο, την ονοματοδοσία των χωριών, των συνοικισμών και των οδών, την 
κατασκευή μουσείων, μνημονικών τόπων και αρχείων, την έκδοση βιβλίων και τη 
δημοσίευση αφιερωμάτων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. 
β. Συνεξέταση και του τραύματος του εθνικού «άλλου». Η διδασκαλία θα 

πρέπει να περιλαμβάνει και το προσφυγικό τραύμα του «άλλου»· να φωτίζει όχι 
μόνο τις διαφορές αλλά και τα κοινά στοιχεία των εκατέρωθεν προσφυγικών ε-
μπειριών, του τραύματος και της μνήμης· να εξηγεί πώς η προσφυγική ταυτότητα 
επενδύθηκε στη συνέχεια με εθνικά στοιχεία και διαποτίστηκε με εθνικιστικές 
εμμονές. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σχεδόν ένας αιώνας διαχωρισμού και απώ-
λειας κοινού εδάφους επικοινωνίας και εμπειριών συμβίωσης των σύνοικων κοινο-
τήτων, σε συνδυασμό με τη δηλητηριώδη επενέργεια του εθνικισμού, οδήγησε στη 
συλλογική αποξένωση, στην άγνοια για τον άλλον, στην κυριαρχία αρνητικών στε-
ρεοτύπων και στη μισαλλοδοξία. Η διαδικασία αυτή, παρατηρεί η R. Hirschon, 
είναι ιδιαίτερα οξεία σε περιπτώσεις βίαιου διαχωρισμού πληθυσμών, όπου τα 
κράτη υποδοχής των προσφύγων ασκούν τον ηγεμονικό τους ρόλο στην κατεύθυν-
ση του επαναπροσδιορισμού των ταυτοτήτων σε αντιδιαστολή με τον «άλλον», κα-
θώς και της χάραξης απροσπέλαστων συνόρων, όχι μόνο πολιτικών και γεωγραφι-
κών, αλλά ακόμη και κοινωνικών, πολιτισμικών και ψυχολογικών45. 
Σε ένα νέο πλαίσιο επαναπροσέγγισης θα ήταν εξαιρετική ιδέα η διοργάνωση 

κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ιστορίας από ελληνικά και τουρκικά 
σχολεία με θέμα την Ανταλλαγή. Θα ήταν ακόμη πιο ενδιαφέρον τα 

44. N. DOUMANIS, Before the Nation. Muslim-Christian Coexistence and its Destruction
in Late-Ottoman Anatolia, Oxford University Press, Οξφόρδη 2013, 2.  

45. R. HIRSCHON, History’s long Shadow, ό.π. 83.
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συνεργαζόμενα σχολεία να βρίσκονται σε περιοχές με προσφυγογενείς μαθητές 
και μαθήτριες, όπως, για παράδειγμα, η Καβάλα και η Σαμψούντα. Οι πόλεις αυ-
τές, δεδομένου ότι δέχθηκαν μαζικά προσφυγικούς πληθυσμούς η μια από την 
άλλη, τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτύξει μεταξύ τους δεσμούς σε επίπεδο αυτο-
διοικητικών αρχών και πολιτιστικών συλλόγων46. Ωστόσο, δεν είναι ίσως εύκολο να 
καρποφορήσουν ακόμη τέτοιες πρωτοβουλίες σε δύο χώρες με συγκεντρωτικά και 
κρατικά ελεγχόμενα εκπαιδευτικά συστήματα, οι οποίες μάλιστα δεν έχουν 
αναπτύξει μεταξύ τους ουσιαστικές διαδικασίες συμφιλίωσης47. 
γ. Διασύνδεση του ιστορικού παρελθόντος με το παρόν. Οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να διαχειριστούν προσεκτικά τον κίνδυνο αναχρονιστικής εξίσωσης του 
προσφυγικού τραύματος της Ανταλλαγής Πληθυσμών με τα σύγχρονα 
προσφυγικά ρεύματα που προέρχονται από τις χώρες της Μέσης Ανατολής και 
έχουν κατακλύσει την Τουρκία και την Ελλάδα. Η άγνοια ή η υποτίμηση της 
ιστορικότητας των γεγονότων και οι υπεραπλουστευμένες αναλογίες στο έδαφος 
των ομοιότροπων συναισθημάτων που γεννούν λίγο-πολύ όλες οι εμπειρίες 
εκπατρισμού, παρά τις αγαθές προθέσεις όσων τις υιοθετούν, εκπορεύονται από 
μια επικίνδυνη στρέβλωση της ιστορικής συνείδησης, τον παροντισμό. «Παροντι-
σμός», σύμφωνα με τον ορισμό του S. Levesque, «είναι η τάση των σύγχρονων 
ανθρώπων να μην διαφοροποιούν το παρελθόν από το παρόν και να επιβάλουν α-
φελώς τις σημερινές τους αξίες και νόρμες στους προγόνους τους, σαν να είναι δυ-
νατό τα δύο πλαίσια με ένα μαγικό τρόπο να συγχωνευτούν σε μια διϊστορική ο-
ντότητα»48. Πρόσφατα στα ελληνικά μαζικά μέσα επικοινωνίας προβλήθηκε με-
γάλος αριθμός μηνυμάτων ευαισθητοποίησης του κοινού πάνω στο σύγχρονο προ-
σφυγικό ζήτημα. Κοινή μέθοδος στα περισσότερα από αυτά τα μηνύματα ήταν η 
επίκληση των φιλοπροσφυγικών συναισθημάτων αλληλεγγύης του ελληνικού λαού 
με τη συνειρμική ανάκληση του προσφυγικού τραύματος και της μνήμης της Μι-

                                                  
46. Το 2011 έγινε ανταλλαγή επισκέψεων δημοτικών αντιπροσωπειών με επικεφαλής τους 

δημάρχους Καβάλας και Σαμψούντας, οι οποίες συνοδεύονταν από επιχειρηματίες του τουρι-
σμού. Συζητήθηκε η προοπτική αδελφοποίησης των δύο πόλεων, αλλά η πρόταση απορρίφθηκε 
από ανώτερες κυβερνητικές αρχές. Το 2013 το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Εβριτών Καβά-
λας συμμετείχε στο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού της Σαμψούντας και τον Ιούλιο του 2016 η Λέσχη 
Ποντίων Καβάλας φιλοξένησε αντιπροσωπεία της Δημοτικής Σχολής Χορού της Σαμψούντας.  

47. Για την παιδαγωγική διαχείριση του ιστορικού τραύματος βλ. Γ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Το Ολο-
καύτωμα. Η διαχείριση της τραυματικής μνήμης-θύτες και θύματα, Gutenberg, Αθήνα 2015, 
319-338. Για την αξία της διδασκαλίας ευαίσθητων και συγκρουσιακών θεμάτων, καθώς και 
για τα εμπόδια που συναντά ο εκπαιδευτικός βλ. I. PHILLIPS, Teaching History. Developing 
as Reflective Secondary Teacher, London 2008, 216-240.  

48. S. LEVESQUE, Thinking Historically. Educating Students for the Twenty-First Cen-
tury, University of Toronto Press, Toronto – Buffalo – London 2008, 151.  
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κρασιατικής Καταστροφής. Δεν είναι ασφαλώς τυχαίο ότι στις εκστρατείες 
συλλογής τροφίμων, ρουχισμού και φαρμάκων πρωτοστάτησαν σύλλογοι 
μικρασιατών προσφύγων και προσφυγογενή αθλητικά σωματεία, οπαδοί των 
οποίων μάλιστα στο πρόσφατο παρελθόν είχαν κατηγορηθεί για φιλοφασιστικές 
και ρατσιστικές συμπεριφορές. 
Ωστόσο, ο κίνδυνος σχηματισμού άκριτων και αβασάνιστων παροντιστικών 

απόψεων για το προσφυγικό ζήτημα δεν σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
αποφεύγουν τη συσχέτιση του παρελθόντος με το παρόν. Μια από τις μεγαλύ-
τερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διδασκαλία της Ιστορίας, υπογραμμίζουν 
οι Levstik και Barton, είναι να διασυνδέσει τα ιστορικά θέματα με προϋπάρχουσες 
γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών, δεδομένου ότι αυτοί σημασιοδοτούν τις νέες 
νοητικές τους παραστάσεις μόνο όταν τις συγκρίνουν με όσα ήδη γνωρίζουν. Χωρίς 
αυτή τη διασύνδεση, μαθήματα, όπως η Ιστορία, δεν είναι παρά ένα σύνολο 
αφηρημένων, ανούσιων και ουσιαστικά ακατανόητων πληροφοριών49. 
Τα ελληνικά σχολεία είναι γεμάτα από παιδιά που έχουν μια άμεση ή έμμεση 

βιωματική σχέση με την προσφυγιά και τη μετανάστευση: απόγονοι τέταρτης 
γενιάς προσφύγων της Ανταλλαγής Πληθυσμών, απόγονοι τρίτης γενιάς των απε-
λαθέντων από τη νομαρχία Κωνσταντινούπολης στα 1964-65, παιδιά και εγγόνια 
βορειοηπειρωτών και ποντίων μεταναστών από την πρώην Σοβιετική Ένωση, 
παιδιά και εγγόνια επαναπατρισθέντων ελλήνων οικονομικών μεταναστών από τις 
χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης, παιδιά αλλοδαπών οικονομικών μετα-
ναστών από την ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, από την Αφρική και τη Μέ-
ση Ανατολή και εσχάτως παιδιά-πρόσφυγες από τη Συρία, το Ιράκ και το Αφγα-
νιστάν. Στο μακρύ κατάλογο θα μπορούσαν φυσικά να προστεθούν και τα παιδιά 
που έχουν συγγενική σχέση με τους σύγχρονους έλληνες μετανάστες, οι οποίοι 
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Ελλάδα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. 
Ειδικά στη βόρεια Ελλάδα είναι σχεδόν απίθανο να βρει κανείς μαθητές χωρίς 
τέτοιους συγγενικούς δεσμούς50. 
Αυτό προσφέρει στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να κάνουν την ιστορία 

προσωπική υπόθεση των μαθητών τους51. Ζητώντας τους να πάρουν συνεντεύξεις 
από τους παππούδες τους, να σκαλίσουν τα σεντούκια της οικογενειακής τους 

49. L. LEVSTICK – K. BARTON, Doing History. Investigating with Children in Ele-
mentary and Middle Schools, Routledge, New York & Abington 2015, 44. 

50. Ο Ν. Κουκουζίκας, δάσκαλος του 24ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας, πραγματοποίησε
κατά το σχολικό έτος 2011-2012 ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα τοπικής ιστορίας με θέμα τη 
μετανάστευση. Η έρευνα που κάλεσε να κάνουν τα παιδιά της τάξης του στο στενό οικογενειακό 
τους κύκλο, αποκάλυψε ότι τρεις στους τέσσερις μαθητές είχαν συγγενείς οι οποίοι τη δεκαετία 
του 1960 είχαν μεταναστεύσει κυρίως σε χώρες της δυτικής Ευρώπης.  

51. L. LEVSTICK – K. BARTON, Doing History, ό.π. 46.
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ιστορίας, να μελετήσουν ευρήματα, όπως διαβατήρια, ταυτότητες, φωτογραφίες, 
ημερολόγια και επιστολές, αλλά και να συγκρίνουν τις εμπειρίες και αντιλήψεις 
των προγόνων τους με τις δικές τους, τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι η ιστορία 
αφορά τους ίδιους και όχι ανώνυμες ομάδες μεταναστών που μετακινήθηκαν 
αόριστα κάποτε από κάπου. Ευνόητες είναι και οι ευεργετικές συνέπειες από την 
αλληλεπίδραση των μαθητών σε ανομοιογενείς τάξεις, όπου ο ένας έχει την 
ευκαιρία να γνωρίσει το παρελθόν του άλλου και να κατανοήσει έτσι καλύτερα την 
κουλτούρα του. 
δ. Επιλογή ιστορικών πηγών με κριτήρια πολυτροπικότητας και πολυπρισμα-

τικότητας. Οι ιστορικές πηγές που θα προσκομιστούν και θα μελετηθούν στην 
τάξη θα πρέπει να χαρακτηρίζονται για την πολυτροπικότητα και την πολυπρι-
σματικότητά τους. Ειδικότερα, το ιστορικό υλικό θα πρέπει να προκαλεί πολυ-
αισθητηριακές ιστορικές μαθησιακές εμπειρίες, να προσφέρει δηλαδή στους μα-
θητές πλουραλιστικούς τρόπους επικοινωνίας με το παρελθόν, οι οποίοι να αντα-
ποκρίνονται εξατομικευμένα στις κλίσεις, στις δεξιότητες και στα ενδιαφέροντά 
τους. Άλλωστε, «όσο πιο πολλές λεωφόρους προς το παρελθόν έχει διαθέσιμες ο 
εκπαιδευτικός, τόσο πιο πιθανό είναι (οι μαθητές/τριες) να κάνουν συνδέσεις με 
αυτά που ήδη γνωρίζουν»52. Από διδακτική άποψη το προσφυγικό ζήτημα –ειδικά 
αν το προσεγγίσουμε στις μακροϊστορικές του διαστάσεις εμπλουτίζοντάς το με 
τις προβληματικές του ιστορικού τραύματος, της μνήμης και της μεταμνήμης στις 
ποικίλες πολιτιστικές του μορφές και μεταμορφώσεις μέχρι σήμερα –μπορεί να 
προσφέρει μια ευρεία ειδολογική κλίμακα ιστορικών πηγών, από διπλωματικά 
έγγραφα και δημοσιεύματα εφημερίδων μέχρι κινηματογραφικά επίκαιρα, μαγνη-
τοσκοπημένες συνεντεύξεις, ταινίες, τραγούδια και λατρευτικά αντικείμενα. 
Ωστόσο, η χρήση πολυτροπικού ιστορικού υλικού είναι αναγκαίος αλλά όχι 

επαρκής όρος. Οι ιστορικές πηγές θα πρέπει να επιλέγονται, να εντάσσονται στο 
σχέδιο μαθήματος, να αντιπαραβάλλονται, να μελετώνται και να συζητιούνται με 
κριτήριο την πολυπρισματικότητα. Αν ο σύγχρονος εκπαιδευτικός προσβλέπει 
στην απελευθέρωση της σκέψης των μαθητών του από στερεοτυπικές αντιλήψεις 
που επιβάλλουν τη μία αλήθεια, οφείλει να αναδείξει ένα όσο το δυνατό πιο ευρύ 
φάσμα οπτικών. Οφείλει, για παράδειγμα, να αποκαλύψει μια ποικιλία πολιτικών 
επιλογών που προσφέρονταν ως την ύστατη ώρα στα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε να 
αποδομήσει τη βαθιά εμπεδωμένη αντίληψη του «ιστορικού μονόδρομου», εν 
προκειμένω του βίαιου διαχωρισμού των πληθυσμών ως μοναδικής και 
αναπόφευκτης λύσης. Προφανώς τα ιστορικά γεγονότα είναι αυτά που είναι και 
δεν μπορούν να αλλάξουν. Αυτό όμως που μπορούν οι εκπαιδευτικοί να 
διεκδικήσουν είναι η διεύρυνση και ο εκλεπτυσμός της ιστορικής σκέψης των 
μαθητών και συνακόλουθα ο πολλαπλασιασμός των επιλογών δράσης στο παρόν 

                                                  
52. L. LEVSTICK – K. BARTON, Doing History, ό.π.  
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και στο μέλλον. Το ιστορικό παρελθόν, ακριβώς επειδή είναι παρελθόν, προσφέρει 
ένα σχετικά ασφαλές πεδίο διανοητικής άσκησης και προβληματισμού, με την 
έννοια ότι δεν απαιτεί επιτακτικά τη λήψη αποφάσεων που έχουν άμεσες επιπτώ-
σεις στη σύγχρονη ζωή. Ο ιστορικός στοχασμός προσφέρει και ένα άλλο προνόμιο: 
Σήμερα γνωρίζουμε τις συνέπειες των επιλογών που έκαναν οι πρόγονοί μας στο 
παρελθόν –στην προκειμένη περίπτωση τις συνέπειες του διαχωρισμού των πλη-
θυσμών και του υποχρεωτικού εκπατρισμού τους. Πολλοί από εμάς ανήκουν σε 
προσφυγικές οικογένειες που έχουν βιώσει σε βάθος χρόνου αυτές τις συνέπειες. 
Αν το μάθημα της Ιστορίας φωτίζει και επαναδιαπραγματεύεται τα διλήμματα 
του παρελθόντος απαλλαγμένο από σκοπιμότητες και αξιωματικές παραδοχές, αν 
υποβάλλει σε ενδελεχή έλεγχο και κριτική τις κυρίαρχες αφηγήσεις, αν ακούει τις 
φωνές που αγνοήθηκαν, τότε μπορεί να ενισχύσει σε βάθος και σε πλάτος την ι-
στορική κατανόηση και να καλλιεργήσει υψηλού επιπέδου ιστορικές συνειδήσεις.  
ε. Ιστορικοποίηση μέσω της ενσυναίσθησης. Η διδακτική διαχείριση του 

προσφυγικού τραύματος σε όλες τις φάσεις του και όχι μόνο στην τραγική του 
κορύφωση αποτελεί εκ των πραγμάτων ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα. Δεν 
είναι καθόλου εύκολο να κατανοήσουμε σήμερα κουλτούρες, αξιακό υπόβαθρο και 
συστήματα κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης βασισμένα σε θρησκευτικούς και 
εθνοτικούς κοινοτικούς δεσμούς, όπως αυτά της οθωμανικής εποχής. Η αδυναμία 
αυτή δεν οφείλεται μόνο στην χαώδη απόσταση που χωρίζει τις σύγχρονες δυτικές 
κοινωνίες (συμπεριλαμβανομένης και της τουρκικής) από την οθωμανική. Ισχυ-
ρούς φραγμούς ορθώνουν και τα εμπεδωμένα στις ιστορικές συνειδήσεις και στη 
συλλογική μνήμη των Ελλήνων και των Τούρκων στερεοτυπικά σχήματα του ε-
θνικισμού και της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας. 
Το ισχυρότερο μέσο για την ιστορικοποίηση του πολυσύνθετου αυτού 

γεγονότος, το οποίο επιδρά με ποικίλους τρόπους στις σύγχρονες σχέσεις των δύο 
λαών, είναι η ιστορική ενσυναίσθηση. Παρά την εύλογη κριτική που δέχθηκε και 
εξακολουθεί να δέχεται, η ενσυναίσθηση είναι sine qua non για τους ιστορικούς 
και τους δασκάλους της Ιστορίας, καθώς χωρίς αυτήν είναι αδύνατο να 
ολοκληρωθεί κάθε προσπάθεια ιστορικοποίησης. Αν η ενσυναίσθηση δεν είναι 
απλώς ένα συνοδευτικό συναίσθημα ή μια συγκίνηση για παράγοντες του παρελ-
θόντος, αλλά μια εικόνα του παρελθόντος βασισμένη σε τεκμήρια, τότε, για να 
έχουν νόημα οι σκέψεις για τους παράγοντες του παρελθόντος, πρέπει απαραί-
τητα να πλαισιωθούν, να τοποθετηθούν στο συγκεκριμένο κοινωνιο-χωρικό και 
χρονικό σημείο από το οποίο αναδύθηκαν, παρατηρεί ο S. Levesque53. Και ακρι-
βώς επειδή η ιστορία είναι ένας ατέρμονος διάλογος ανάμεσα στο παρόν και το 
παρελθόν, προτείνει τρία πλαίσια ανάγνωσης των ιστορικών τεκμηρίων: το προ-
σωπικό-εσωτερικό (personal/inner), το κοινωνιοπολιτισμικό-εξωτερικό (sociocul-

53. S. LEVESQUE, Thinking Historically, ό.π. 149-150.
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tural/ outer) και το σύγχρονο/σημερινό (contemporary/present-day)54.  
Για το ίδιο θέμα το Συμβούλιο της Ευρώπης σε μια πρόσφατη έκδοσή του για 

τη διδασκαλία της Ιστορίας στην Κύπρο θέτει πέντε προϋποθέσεις για την 
κατάκτηση της ενσυναισθητικής γνώσης στην ιστορία: 

 Εκτίμηση του ιστορικού συγκείμενου 
 Αίσθηση της χρονολογίας και της περιόδου 
 Επιλογή, ανάλυση, αξιολόγηση και σύνθεση των ιστορικών μαρτυριών 
 Κατανόηση των παραγόντων που προκαλούν τη συνέχεια και την αλλαγή, 
καθώς και τις ιστορικές συνέπειες 

 Συνειδητοποίηση ότι οι ανθρώπινες πράξεις και τα επιτεύγματα είναι 
σύνθετα και ότι η αιτιότητα σπάνια είναι απλή55. 

Υπογραμμίζοντας ότι η ενσυναίσθηση δεν είναι εκτός των ορίων της πειθαρ-
χίας της ιστορικής επιστήμης, αλλά μια απόλυτα ορθολογική εφαρμογή της ιστο-
ρικής σκέψης56, προτείνει ως αποτελεσματικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς 
την ταξινομία ιστορικής σκέψης των Drake και Nelson. Από τα δέκα στοιχεία που 
συνθέτουν τη δομή της ιστορικής σκέψης σε αυτή την ταξινομία, πλέον 
κατάλληλα για τη δική μας περίπτωση είναι τα ακόλουθα πέντε: 

 Ανάλυση της δημόσιας διαμάχης για την ιστορία 
 Εξέταση των τρόπων με τους οποίους οι ιστορικοί παράγουν διαφορετικές 
ερμηνείες για το παρελθόν 

 Ανάλυση των τρόπων με τους οποίους οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τις 
μαρτυρίες 

 Κατανόηση των προκαταλήψεων και των διαφορετικών απόψεων 
 Κατανόηση του γεγονότος ότι, παρόλο που υπάρχει η τάση το παρελθόν να 
ερμηνεύεται με βάση τις αξίες του παρόντος, η ορθή πρόσληψη του 
παρελθόντος απαιτεί σοβαρή εξέταση των αξιών στην εποχή τους57. 

Σε κάθε περίπτωση, οι σχεδιαστές αναλυτικών προγραμμάτων και οι εκπαι-
δευτικοί θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η αναίρεση στερεοτύπων και προκα-
ταλήψεων απαιτεί ένα συστηματικό και συνεχές έργο, το οποίο θα πρέπει να ανα-
πτύσσεται κάθετα και οριζόντια σε όλο το φάσμα της σχολικής ζωής. Εδώ 
βρίσκεται και η ουσία της παιδαγωγικής διαχείρισης της γνώσης και δη της 
ιστορικής γνώσης. Οι Alison Kitson και Chris Husbands τονίζουν ότι πάνω απ’ 
όλα οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν ότι η γνώση 

                                                  
54. S. LEVESQUE, ό.π. 150-152. 
55. COUNCIL OF EUROPE, Developing a Culture of Co-operation when Teaching and 

Learning History, Strasbourg 2006, 74. 
56. COUNCIL OF EUROPE, Developing a Culture, ό.π. 77. 
57. F.D. DRAKE – L.R. NELSON, Engagement in Teaching History. Theory and Prac-

tices for Middle and Secondary Teachers, Pearson, New Jersey 2005, 57. 
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είναι προσωρινή και ότι μεταβάλλεται ανάλογα με τα τεκμήρια που έχουμε κάθε 
φορά στη διάθεσή μας, καθώς και με βάση τις υποθέσεις και προκαταλήψεις με 
τις οποίες προσεγγίζουμε αυτά τα τεκμήρια –κάτι που αποκαλούν «βαθειά» παι-
δαγωγική (“deep” pedagogy)58. 
στ. Αξιοποίηση των φορέων μη τυπικής ιστορικής εκπαίδευσης. Όπως επεσή-

μανα παραπάνω, η Ανταλλαγή Πληθυσμών και διάφορα ζητήματα που άμεσα ή 
έμμεσα άπτονται ή απορρέουν από αυτήν εξακολουθούν να κατέχουν καίρια θέση 
στη δημόσια ιστορία και των δύο χωρών. Θα ήταν αφελές να πιστεύει κανείς ότι 
μια αναθεωρημένη προσέγγισή τους στην εκπαίδευση, είτε σε επίπεδο αναλυτι-
κών προγραμμάτων είτε στη μικροκλίμακα μεμονωμένων πρωτοβουλιών των εκ-
παιδευτικών, δεν θα προκαλούσε αντιδράσεις από πολιτικούς και θρησκευτικούς 
κύκλους που θα έβαζαν στο στόχαστρο εκπαιδευτικούς και μαθητές. 
Λύσεις στο πρόβλημα αυτό σε πρώτη φάση μπορούν να προσφέρουν φορείς μη 

τυπικής ιστορικής εκπαίδευσης, όπως τα μουσεία59. Τα μουσεία, παρατηρεί η 
Ειρήνη Νάκου, εμφανίζονται πιο τολμηρά στην ενασχόληση με «ευαίσθητα» και 
επίμαχα ζητήματα που προκαλούν έντονες αντιδράσεις στη σχολική ιστορία60. Τα 
προσφυγικά μουσεία και στις δύο χώρες, εφόσον διευρύνουν τις οπτικές τους 
συμπεριλαμβάνοντας και το τραύμα του άλλου και ανανεώσουν τα μεθοδολογικά 
τους εργαλεία, μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες καλλιέργειας και 
ενδυνάμωσης ακόμη και των πιο απαιτητικών πτυχών της ιστορικής σκέψης και 
συνείδησης. Ένα σύγχρονο ανθρωποκεντρικό μουσείο για τους πρόσφυγες της 
Ανταλλαγής μπορεί να γίνει χώρος ιστορικής εκπαίδευσης εμποτισμένης με τις 
αξίες της ειρήνης και της δημοκρατίας. Προσφέροντας, εκτός των άλλων, προφο-
ρικές μαρτυρίες όχι μόνο παρόμοιες και μονοδιάστατες, όπως γίνεται σήμερα, αλ-
λά και αποκλίνουσες ή ακόμη και συγκρουόμενες, θα ενθαρρύνει τον αναστοχασμό 
πάνω στο παρελθόν. Ακόμη, μπορεί να φωτίσει τη ζωή των μη προνομιούχων 

58. A. KITSON – C. HUSBANDS with S. STEWARD, Teaching and Learning History
11-18. Understanding the Past, Open University Press, Maidenhead (EN) 2011, 138. 

59. Τα τελευταία χρόνια παράγεται μια πολύ αξιόλογη ελληνόγλωσση βιβλιογραφία πάνω
στη σχέση μουσείου και εκπαίδευση, γεγονός που αποδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον στη 
χώρα μας. Ενδεικτικά, μνημονεύω: Ε. HOOPER-GREENHILL, Το Μουσείο και οι Πρόδρομοί 
του, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2006· Ε. ΝΑΚΟΥ, Μουσεία: Εμείς, τα 
πράγματα και ο πολιτισμός, Νήσος, Αθήνα 2001· Ε. ΝΑΚΟΥ, Μουσεία, ιστορίες και Ιστορία, 
Νήσος, Αθήνα 2009· Ν. ΝΙΚΟΝΑΝΟΥ – Κ. ΚΑΣΒΙΚΗΣ (επιμ.), Εκπαιδευτικά ταξίδια στο 
χρόνο, εμπειρίες και ερμηνείες του παρελθόντος, Πατάκης, Αθήνα 2008· Γ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ – Ε. 
ΑΛΕΞΑΚΗ, (επιμ.), Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στη Μουσειακή Αγωγή, Μεταίχμιο, Αθήνα 
2002. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για το MuseumEdu, το ηλεκτρονικό περιοδικό ελεύθερης 
πρόσβασης του Εργαστηρίου Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας. 

60. Ε. ΝΑΚΟΥ, Προφορική ιστορία και εκπαίδευση. Βασικά ζητήματα και προβληματι-
σμοί, Νήσος, Αθήνα 2015, 171-172. 
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κοινωνικών ομάδων, εν προκειμένω των προσφυγικών κοινοτήτων που ήταν 
αποκλεισμένες από το κυρίαρχο αφήγημα, και να ανοίξει νέους κύκλους ιστορικών 
ερωτημάτων που θα έχουν να κάνουν με τις χρήσεις και καταχρήσεις της ιστορίας 
από τους μηχανισμούς της εκάστοτε εξουσίας και στις δύο πλευρές του Αιγαίου61.  

*  *  * 

Στην αρχαία ελληνική τραγωδία ο Αγαμέμνων, στο όνομα της ανάγκης, της 
στρατιωτικής τιμής και γενικά της ηθικής του πολέμου, παραμερίζει τα πατρικά 
του αισθήματα και αποφασίζει να θυσιάσει την κόρη του –γίνεται «θυτήρ 
θυγατρός», όπως τον χαρακτηρίζει ο Αισχύλος62. Ο αρχαίος ποιητής, αρνούμενος 
να αποδεχτεί την ανθρωποθυσία για τον πόλεμο, με ένα ποιητικό τέχνασμα την 
ύστατη ώρα μεταφέρει την αθώα κόρη στην Ταυρίδα, την άγρια υπερορία του 
τότε πολιτισμένου κόσμου, και τη χρίζει ιέρεια της Αρτέμιδος. Τελικά, το τίμημα 
γι’ αυτήν δεν είναι ο φυσικός θάνατος, αλλά η μετοικεσία, η απώλεια του οίκου 
και των οικείων της. Στον ιστορικό χρόνο, από την άλλη πλευρά, οι μικρασιάτες 
χριστιανοί και οι ελλαδίτες μουσουλμάνοι φέρεται να θυσιάστηκαν για να 
τερματιστεί ο πόλεμος και να εγκαθιδρυθεί η ειρήνη. Για όσους από αυτούς δεν 
τους βρήκε ο φυσικός θάνατος, το τίμημα ήταν το ίδιο με της Ιφιγένειας: ο εκπα-
τρισμός, η απώλεια του οίκου και της γενέθλιας γης. Οι άνθρωποι αυτοί έχασαν 
το βιός τους –με την πολυσημία και τις βαθιές συναισθηματικές συνδηλώσεις της 
λέξης· έγιναν τα παιδιά που δεν ήθελε πια κανείς, οι μάρτυρες μιας εποχής που 
έπρεπε να εξοριστεί στη σκιά της ιστορίας. Αν συναιρούσε κανείς τον αρχαίο μύθο 
με τη σύγχρονη ιστορία των ανταλλαγέντων προσφύγων προς χάριν μιας 
ποιητικής της θυσίας, θα έλεγε ότι οι πρόσφυγες υπήρξαν τα όψιμα τέκνα της 
Ιφιγένειας, τα παιδιά που δεν απέκτησε ποτέ.  

«Εὖ γὰρ εἴη»63, θα έλεγε ο σύγχρονος ιστορικός, όπως χιλιάδες χρόνια πριν ο 
αισχύλειος Αγαμέμνων, αποδίδοντας στην πολιτική ορθότητα και στο ρεαλισμό τη 
φρικτή πράξη. Ο ίδιος, ωστόσο, ο Αισχύλος βάζει στο στόμα του Χορού του μια 
άλλη απάντηση: Δίκα δὲ τοῖς μὲν παθοῦσιν μαθεῖν ἐπιρρέπει· τὸ μέλλον δ᾿ ἐπεὶ 
γένοιτ᾿ ἂν κλύοις, («Η Δίκη κατανεύει να διδάξει εκείνους που υπέφεραν· το τι θα 
γίνει θα τ᾿ ακούσεις, αφού γίνει» μεταφράζει ο Γιώργος Σεφέρης)64. Σήμερα βρι-
σκόμαστε σε αυτό ακριβώς το σημείο: να είμαστε σε θέση να μελετήσουμε σε 
πλάτος και σε βάθος τις συνέπειες αυτής της ανθρωποθυσίας. Και να διδαχτούμε 
απ’ αυτήν. 

                                                  
61. Ε. ΝΑΚΟΥ, Προφορική ιστορία και εκπαίδευση, ό.π. 173-174. 
62. Αισχύλου Αγαμέμνων, Κάκτος, Αθήνα 1982, στίχ. 224-225. 
63. Ό.π., στίχ. 217. 
64. Ό.π., στιχ. 250-252. 
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The revolution of next generation sequencing 

In its basic structure, a DNA molecule is a double helix. The helix consists of 
the bases: adenine, thymine, guanine and cytosine, which are called nucleotides, 
as well as a monosaccharide sugar called deoxyribose and a phosphate group. 
Within each cell, DNA is located in the nucleus and in the mitochondria. The 
nuclear DNA is recombining, inherited from both parents and sensitive to selec-
tion pressures, whereas the mitochondrial DNA is non recombing and exclusively 
inherited from the mother. In the human body, nuclear DNA is composed of 
three billion base pairs, while the mitochondrial DNA of about 16,500 base 
pairs. The billions of bases are tightly and orderly packed in the cell nucleus by 
the condensation of DNA into twisted masses, the chromosomes. Human DNA is 
grouped into 46 chromosomes and is represented by 23 pairs. In each pair, one 
comes from the father and one from the mother. Its crucial role is linked to the 
organization and function of almost everything that takes place within an organ-
ism. All of our body's basic functions as well as our structure and our appearance 
are determined by DNA. Genes are segments of DNA that encode this informa-
tion. The totality of DNA’s information about an organism is called the genome. 

Two important milestones in the history of DNA besides the description of 
the double helix by Watson and Crick in 1953, include: the development of the 
first sequencing technologies and the discovery of the polymerase chain reaction 
(PCR). The PCR, which was invented in 1984 by Kary Mullis (1944-, Nobel 
Prize, 1993), allowed researchers to create thousands of identical copies of mul-
tiplying segments of DNA fragments, called target DNA (Mullis et al., 1986). 
This was necessary because the quantity of the extracted DNA from the mito-
chondria or the cell nucleus was too small with regards to the required analysis.  

DNA sequencing, the determination of the order of DNA nucleotides in an 
individual's genetic code took its first steps in 1977 with the momentous work of 
Frederick Sanger (Nobel Price 1958 and 1980) who enabled scientists to read 
small pieces of the DNA (Sanger et al., 1977). Sanger sequencing is still used in 
laboratories today. The method is highly accurate but relatively slow since, in 
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every run of the machine only one small piece of DNA can be read. It is, there-
fore, clear that reading the whole genome of an organism, with this method, re-
quired many years and immense costs. The pipelines needed for preparing the 
samples behind this technology were also time-consuming based on a bacterial 
artificial chromosome clones (Mardis, 2008). From 1971 when the first nucleo-
tide sequence was obtained, till 1988, when the Human Genome Project (HGP) 
was formally initiated only 0,07% of the human genome was sequenced (Na-
tional Research Council US Committee on Mapping and Sequencing the Human 
Genome, 1988). The first draft of the human genome sequence was officially 
published in 2001 (International Human Genome Sequencing Consortium et al., 
2001; Venter et al., 2001; Mcpherson et al., 2001) and completed in 2003. This 
accomplishment was fulfilled after 15 years of systematical efforts of 20 leading 
genomic facilities worldwide, known as the International Human Genome Con-
sortium with a cost of 3 billion of US dollars.  

The revolution on the field started in 2004, when a novel sequencing tech-
nology called next-generation sequencing became commercially available. Next 
generation sequencing offered deep, high-throughput, in-parallel, DNA sequenc-
ing from multiple samples at much reduced cost. Millions to billions of DNA nu-
cleotides could be sequenced in parallel at the same run. In 2008, the genome of 
James Watson (1962 Nobel Prize winner) was sequenced by the new technology 
within 2 months, with about the same coverage 7.5x and for 1% of the price 
needed to sequence the Venter genome, from the HGP (Wheeler et al., 2008). 
Thus, although human genomic sequencing had already begun in the 70s, it was 
not until the appearance of the next-generation sequencing technique some years 
ago that the field was literary revolutionised both due to large data production 
but also due to low sequencing costs.  

The latest sequencers, called ‘third generation,’ are now capable of sequenc-
ing DNA directly – eliminating much of the sample preparation that was neces-
sary for Sanger and next generation sequencing (Kulski, 2016). These technolo-
gies are still not able to sequence an entire human genome in one run but it is 
only a matter of time to complete this task. Today they are being used to se-
quence the smaller genomes of infectious agents from viral and bacterial out-
breaks. In West Africa’s 2014 Ebola outbreak a portable device (MinION) was 
used to sequence viral genomes (Gire et al., 2014). 

The massively parallel scale of sequencing required a similarly massive scale 
of computational analyses that included image analysis, signal processing, base 
calling, and quality assessment to produce the final sequence reads for each run 
(Mardis, 2008). The problem of reassembling the data afterwards had been 
solved with new bioinformatic algorithms that identified the indexes attached to 
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the samples and a variety of novel techniques. The field of bioinformatics was 
therefore rapidly evolved and today plays a vital role on the statistical and com-
putational analysis of genetic information. The ability to generate such large 
amounts of data in a relatively short time has prompted the need for analysing 
and interpreting much larger data sets than in the past. 

Today it is possible either to sequence an entire genome or to take a more 
targeted approach choosing to focus on a specific region of interest, in a particu-
lar chromosome or a gene that code for proteins, while ignoring the vast bulk of 
our DNA that we still do not know if it has a crucial regulatory role or no real 
function. The parts of the DNA that codes for proteins molecule is called exome. 
Targeting only these regions is like fishing and it requires bait. An exome bait 
can be a collection of small sections of synthetic DNA that will bind by base-
pairing to regions of DNA in a sample that identify exons. Each piece of exome 
bait has a corresponding magnetic bead attached to it. An external magnet is 
used to literally pull down the exon DNA, leaving everything else to be discarded 
(Scott, 2016). The main advantage of sequencing an exome is getting fast re-
sults (shorter target than a genome) both in terms of sequencing but also in data 
analysis. On the other hand, variations outside the exome could play a vital role 
on gene activity and protein production that an exome sequencing would miss.  

The applications of NGS in the society are important and mostly applicable 
on biomedical research especially cancer research, virus but also new areas of 
biological endeavour such as environmental studies (e.g. biodiversity projects). 
The Genome 10K, for example, is a project to sequence the genome of at least 
one individual from each vertebrate genus, approximately 10,000 genomes 
(Koepfli and Paten, 2015). It is a key milestone on the way toward the Verte-
brate Genomes Project, the project to find and sequence at least one individual 
from each of the approximately 66,000 vertebrate species. The Sanger Institute 
is sequencing the genomes of patients with rare diseases and cancer as part of 
the 100,000 Genomes Project organized by Genomics England with the aim to 
discover more about the genetic variations that caused a disease.  

Ancient DNA and palaeogenomic research 

This exponentially evolving field is rapidly affecting diverse scientific fields 
besides biotechnology and biomedical studies. Ancient DNA studies started in 
1984 when the first recovery (221 bp) of mitochondrial DNA from an extinct 
member of the horse family (quagga) took place (Higuchi et al. 1984). The term 
“ancient” DNA refers to the extraction of a small amount of genetic material 
from extinct and extant humans, animals and plants. When an organism dies, 
DNA begins to degrade. However, under certain environmental circumstances, 
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such as dehydration, low temperature and high salt concentration, agents that 
damage DNA may be incapacitated, and DNA can be preserved for some thou-
sand years (Hofreiter et al., 2015). However, even when DNA does survive, it 
will be damaged, broken in small fragments and chemically modified. Due to the 
high amount of damage to ancient DNA and the relatively small recovered 
amount, the extraction process and the study of prehistoric organisms was a dif-
ficult and laborious task. Moreover, the poor preservation did not allow the 
analysis of large parts of nuclear DNA, but rather of targeted parts of only 
mtDNA. Mitochondrial DNA appears in more copies in each cell compared to 
nuclear DNA that comes in only one copy per cell. All these factors limited the 
possibility of profound inferences, and therefore aDNA studies remained for 
many years an important but rather exotic research field. 

Within the last ten years, due to the advancement of technology, ancient 
DNA analysis has evolved remarkably and could demonstrate the full potential of 
the method. The problems of sample contamination, the low endogenous DNA 
content and the prohibitive costs have been largely overcome. In 2010, the nu-
clear genome of the Neanderthals (Green et al. 2010) and the draft genome of a 
4,500 thousand years old Eskimo (Rasmussen et al. 2010) were published. At 
the same time, genomes of past and present domesticated and extinct animals 
such as mammoths, cave bears, marsupial wolves have been produced recreating 
the palaeoenvironment of the planet. The time limit of DNA recovery has been 
pushed back. In permafrost, researchers could isolate DNA from a Pleistocene 
horse dated to approximately 560.000-780.000 years before present (Orlando et 
al., 2013). 

Although ground-breaking results were published before the era of NGS it 
was not until the rise of genomics that this field showed its full potential. The 
research fields of aDNA are enormous and certainly influenced by the trends on 
modern genetics. However, their major interest are humans and animals of the 
past and therefore are in constant dialog with palaeontology, anthropology, ar-
chaeology and history. 

The first Neolithic farmers from a genomic perspective 

One of the major questions that aDNA research tries to answer is the bio-
logical affinities of past population groups. Together with the study of cultural 
shifts, a key factor for major changes in the development of past societies, ad-
mixture, migration and movements of people have shaped the human past and 
thus their understanding are decisive on making past inferences. Cavalli-Sforza 
was a pioneer on understanding that genes of modern people contain a historical 
record of their ancestors and based on modern day human genetic variation tried 
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to reconstruct past migration trajectories (Cavalli-Sforza et al., 1994). The chal-
lenge of population genetic inferences based on modern day genetics is the under-
standing of the various historical scenarios that took place in the past. Palaeoge-
netics therefore offer a window into the past and within specific statistical 
framework, given the geographic location and the chronology of the DNA sam-
ples, search for the conditions under which the observed data, have the highest 
probability of arising. 

Today there are many examples of palaeogenomic studies about the migra-
tory movements of past humans (Prüfer et al., 2014; Raghavan et al., 2014a; 
Raghavan et al., 2014b; Rasmussen et al., 2014; Raghavan et al., 2015; Posth 
et al., 2016; Unterländer et al., 2017). As an example, the paper will focus on 
the genetic basis of today´s European population on the advent of the Neolithic. 
The "Neolithic agricultural revolution or Neolithic demographic transition" and 
the role of the hunter-gatherers and the first farmers has been an active scientific 
debate by historians, anthropologists, archaeologists, biologists and geneticists 
for more than a century. This process, which describes the transition from hunt-
ing-gathering to agriculture and permanent settlement, have had a decisive influ-
ence on the evolution of human history and has changed the demographic and 
cultural profile of the human population. Based on dating methods such as carbon 
14C, and archaeological finds we know that this process began in the Middle East 
in the areas of the Fertile Crescent and gradually came to the most northern 
parts of Europe. The main questions from an archaeological and a population 
history perspective focused on two main questions: 1) if the appearances of these 
innovations were accompanied by population movements from Anatolia to 
Europe, 2) if so, which routes were following, and what was the role of local 
people in the formation of an indigenous development?  

Based on mtDNA data and low coverage genomic data it was shown that lo-
cal hunter-gatherers were diverse from the first farmers in central Europe and 
that there was genetic affinity among farmers in central European and modern 
populations of western Eurasia (Bramanti et al. 2009, Haak et al. 2005, Haak et 
al. 2010). There was also genetic discontinuity between hunter-gatherers and 
early farmers in Scandinavia and greater genetic similarity of the Neolithic farm-
ers with modern European populations of the Mediterranean (Skoglund et al. 
2012, Malmström et al., 2009). In western Europe, genetic analyses in skeletal 
material of the late Neolithic of the Iberian Peninsula indicate a migratory wave 
of male population, mainly through the Mediterranean route (Lacan et al. 2011) 
and differences with the first farmers in central Europe (Hervella et al. 2012).  

A combination of genetic and isotopic data from the archaeological site of 
Blätterhöhle in central Germany with Mesolithic and Neolithic skeletal material 
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showed that the descendants of the local Mesolithic hunter-gatherers maintained 
for 2000 years after the introduction of the Neolithic way of life into their area, 
the same foraging subsistence strategy, without adopting the Neolithic innova-
tions (Bollongino et al. 2013). In contrast, farmers who lived next to the Meso-
lithic groups and exploited the same geographic area followed a standard diet 
eating domesticated animals and plants. Although generally was considered that 
hunter-gatherers became extinct after the arrival of agriculture, it is proven that 
they lived alongside with farmers for a very long time. While this model certainly 
does not apply to the whole of Europe, it offers an interesting insight into this 
topic.  

The first whole genomes were published in 2014 from a 7,000-year-old 
farmer from Germany and eight, 8,000-year-old hunter-gatherers from Luxem-
bourg and Sweden (Lazaridis et al. 2014). The study showed that present-day 
Europeans derive from at least three highly differentiated populations: west 
European hunter-gatherers, who contributed ancestry to all Europeans but not to 
Near Easterners; ancient north Eurasians related to Upper Palaeolithic Siberi-
ans, who contributed to both Europeans and Near Easterners; and early Euro-
pean farmers, who were mainly of Near Eastern origin but also had west Euro-
pean hunter-gatherer related ancestry (Lazaridis et al. 2014). Since then, impor-
tant studies from the core of the Neolithic expansion took place where some of 
the earliest evidence for farming is found. Analysis on the first Neolithic farmers 
from northern Greece (prehistoric sites of Paliambela, Revenia and Kleitos) and 
north-western Turkey (perehistoric site of Barcin) demonstrated a direct genetic 
link between Mediterranean and Central European early farmers (Hofmanova et 
al. 2016). It was not possible to infer a direction for dispersal within the Aegean 
with statistical confidence because both the Greek and Anatolian genomes copy 
from each other to a similar extent. The study of the Neolithic Aegeans has also 
shed light on the migratory routes of the Early Neolithic farmers suggesting two 
independent colonisation routes, one through the Balkan peninsula and one 
through the Mediterranean Sea. This was inferred by the high levels of shared 
drift between Aegean and all available Early Neolithic genomes in Europe, to-
gether with the unique drift between Neolithic Aegeans and Early Neolithic ge-
nomes from Northern Spain (Haak et al., 2015; Mathieson et al., 2015) to the 
exclusion of Early Neolithic genomes from central Europe (Gamba et al., 2014; 
Lazaridis et al., 2016). Interestingly, Ötzi the Tyrolean Iceman (Keller et al., 
2012) shows unique shared drift with Aegeans to the exclusion of Hungarian 
Early Neolithic farmers and Late and Post Neolithic European genomes and fea-
sibly represents a relict of Early Neolithic Aegeans. 

The eastern limit of this trail of ancestry and migration, that extends all the 
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way back to southeastern Anatolia, is set by an analysis on Early Neolithic ge-
nomes from the Zagros region of Iran (eastern Fertile Crescent) (Brushaki et al., 
2016). This study identified a previously uncharacterized population that is nei-
ther ancestral to the first European farmers nor has contributed significantly to 
the ancestry of modern Europeans. These people are estimated to have separated 
from Early Neolithic farmers in Anatolia some 46-77,000 years ago and as part 
of a pre-neolithic population structure contributed to the expansion of Neolithic 
eastwards to south-western Asia. Given the evidence of domestic species move-
ment from East to West across south west Asia, it is surprising that early Neo-
lithic human genomes from the Zagros are not closely related to those from NW-
Anatolia and Europe. These data indicate that the chain of Neolithic migration 
into Europe does not reach back to the eastern Fertile Crescent and raises ques-
tions about the role of intermediate populations in southeastern and Central Ana-
tolia.  

The origin of the Aegean early farmers is still unknown due to the absence of 
Palaeolithic and Mesolithic genomes from the region. However, comparisons to 
hunter-gatherer genomes and mtDNA data from central Europe (Lazarides et 
al., 2014) do not show any similarity. The genomic patterns of western 
(Sánchez-Quinto et al., 2012; Olalde et al., 2014) and central European Meso-
lithic individuals (Lazaridis et al., 2014; Jones et al., 2015) appear distinct from 
eastern European Mesolithic individuals who showed a stronger influence from 
ancient north Eurasian populations (FU et al., 2016; Mathieson et al., 2015; 
Lazaridis et al., 2014). The upper palaeolithic and Mesolithic population groups 
in Europe result from severe bottleneck on the pre-existing population groups of 
anatomical modern humans imposed by the last glacial maximum (LI and Durbin, 
2011). Through the course of the Neolithic, genomic analysis indicates small but 
significant amounts of hunter-gatherer admixture into both west and central 
early farmer genomes, and interestingly, the Early Neolithic Greek genomes 
(Hofmanova et al., 2016). These results suggest that mixing between migrating 
farmers and local hunter-gatherers occurred sporadically at low levels through-
out the continent even in the earliest stages of the Neolithic but there was a sub-
stantial increase in hunter-gatherer ancestry transitioning into the Middle Neo-
lithic across Europe, whereas Late Neolithic farmers, especially of central 
Europe, demonstrate a considerable input of ancestry from steppe populations 
(Haak et al., 2015; Allentoft et al., 2015).  

The discussion on the Neolithic processes was enriched by the genomic data 
from animal and plant domestication and the effects of those in human biology 
(lactase persistence, celiac disease) and cultural practices. Genomic research can 
offer important information on the functional properties of ancient populations’ 
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organisms e.g. metabolism of food, gluten intolerance, alcohol metabolism. One of 
the typical examples is the study of lactose intolerance, the inability of the human 
body to digest milk after weaning. DNA research has proved that lactose intoler-
ance was an ancestral characteristic of humans. The derived allele (the mutation) 
is recent in origin and has been subject to strong positive selection. Genetic 
analysis has shown that the derived allele was practically absent in early Neo-
lithic central Europeans (Burger et al., 2007). This feature changed with the 
introduction of the Neolithic lifestyle and the regular consumption of milk and 
milk products. Some of the contemporary individuals had a random mutation. 
This mutation allowed them to consume dairy products and were thus afforded a 
significant selective advantage. This fact led to a rapid increase in the frequency 
of its occurrence (Itan et al., 2009; Gerbault, 2013). Currently, high percentages 
of the European population carry this mutation and they can consume milk 
throughout their lives. The proportion of lactose intolerance varies worldwide, 
from 5% in northern Europe and 90% in some areas of Africa and of Asia.  

The genomic data produced from prehistoric individuals represent thousands 
of loci, under various selection pressures, and reflect the complex and gradual 
nature of evolution. Increasing number of studies reveal multiple events of ad-
mixture and gene flow. These studies underline, however, that Neolithization is a 
complex process and although the big picture has been outlined single cases and 
local developments are still to be explored. 

Evolving fields of enquiry 

On the contrary to mtDNA research that was feasible until some years ago, 
genomic research has unlimited potential as a source of genetic data. Interrelated 
fields of inquiry to archaeology and demography, previously only marginal ad-
dressed can now be fully explored. Information on kinship which is not possible 
to acquire by standard osteological analysis is feasible by genetic profiling. The 
low cost of the analysis can enable to obtain information on kinship between 
groups of human burials and to make more accurate interpretations of social or-
ganisation. In addition to that, we can estimate the population’s size, the degree 
of inbreeding along with other demographic phenomena via the analysis of the 
genome. Neanderthals for example, despite their extensive geographical spread, 
lived in very small groups and showed a very high degree of inbreeding, between 
half siblings, first cousins, uncles and nieces. Similar information could be pro-
duced in a more extended scale setting the bases for new evolving pathways in 
palaeodemography, social processes evolution and cultural practices. 

Similarly the study of disease in the past can be now fully explored. Patho-
genic bacteria enter the bones and teeth, leaving traces of their DNA in the 
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skeleton. By extracting and sequencing the bacterial and viral DNA, it is possible 
to confirm the presence of a disease, e.g. Mycobacterium tuberculosis, Yersinia 
pestis (Bos et al., 2014; Devault et al., 2014; Schuenneman et al., 2013). Se-
quencing of the bacterial DNA can help us understand the origin and evolution of 
the disease and their changes over time. This data can be interrelated to literary 
sources in order to reconstruct the history of major epidemics afflicting mankind 
from antiquity to the present, e.g. the plague of ancient Athens or the Black 
Death epidemics (Andam et al., 2016).  

Researchers from a wide array of disciplines have investigated ancient 
“plagues”, from fields as diverse as microbiology, ancient history, epidemiology, 
zoology, palaeopathology and archaeology. Bubonic plague has caused three 
deadly pandemics in human history: the Justinian plaque (6th-8th c. AD), the 
Medieval Black Death (the mid 14th – mid 18th c. AD) and the modern era epi-
demic (19th-20th c.). For many years debates existed as whether Yersinia pestis 
was the causative agent of all three. Modern genomic analysis could confirm Y. 
pestis as the causative agent of these outbreaks (Spyrou et al., 2016; Feldman et 
al., 2016; Bos et al., 2011). Moreover, the genomic analysis of Y. pestis from 
different geographical and chronological settings and the characterisation of ex-
tant strains currently undertaken aims to address differences in epidemiology of 
the disease e.g. tempo of spread, difference in mortality impact.   

Palaeopathological genomic analysis is investigating the co-evolution of hu-
mans and pathogens. By sequencing candidate genes, exomes or whole genomes 
directly from ancient humans and pathogens, it is feasible to directly observe the 
genetic modifications and adaptations of human populations exposed to patho-
gens and epidemics, and associate these with specific pathogen mutations or 
variants through time and space (Hoffreiter et al., 2015). A good example is the 
analysis on calcified dental plaque (dental calculus) preserved for millennia on 
human teeth that enables the simultaneous investigation of pathogen activity, 
host immunity, and diet. Dental calculus entraps biomolecules from all domains 
of life and viruses and the analysis on ancient oral microbiome sheds light on the 
intimate evolutionary relationship between humans and their microbes (Warriner 
et al., 2014). 

Future prospects 

By reviewing briefly some of the vast applications of NGS technology on 
large numbers of modern and ancient samples it is obvious that nowadays we can 
address the human past and the palaeoenvironment to an unpreceded resolution. 
However, every scientific breakthrough faces certain challenges of both methodo-
logical and theoretical character. As already underlined, the massive production 
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of genomic data from ancient humans, animals, plants, bacteria, viruses and mi-
crobiota leads to huge data collections. The roles have been twisted and labora-
tory time-investment is less than bioinformatic data analysis. The profound ex-
amination and interpretation of such information requires well organized and col-
laborative interdisciplinary teams. Young researchers should be willing to under-
take courageous steps between disciplines. At the same time, the rapid evolution 
of technological advances requires high specialization. These are two contradic-
tory realities that higher education and research faces today. The duality be-
tween natural sciences and humanities perplex this scientific co-evolution. The 
former facing less problems in terms of funding and education, whereas the latter 
is at a tipping point in the way its higher education, is conceptualized and ap-
plied. Debates are emerging in the research community and society regarding the 
best way to deliver learning and research to students, new knowledge and skills 
required for the 21st century and at the same time challenges such as the short 
funding, financial recession, outdated curricula and unemployment must be con-
fronted. The foundation of new interdisciplinary research institutes e.g. the Max 
Planck Institute for the Research of Human History, in which under the same 
roof, biologists, historians, linguists and social scientists work together on the 
development of innovative language documentation procedures, global cultural 
databases, and evolutionary theories, illustrate the new trend.  

Despite the advances in methods and theory the study of the human past is 
far more sophisticated and there are many phenomena of social changes such as 
inequality, stratification, economies, emergence of power, political institutions, 
standards of living that cannot be resolved by genomic analysis alone (Smith et 
al., 2012). Archaeology and anthropology can benefit today from the new mul-
tiscalar studies around the globe coupled with methodological innovations to 
make rigorous conclusions about past conditions and societal changes beyond the 
narrow disciplinary context.  

Conceptual thoughts should be also made on future use of all the acquired ge-
nomic data from modern and past humans. Each person's DNA sequence is 
unique (with the exception of identical twins) and a DNA sample therefore can 
never be made truly anonymized. Genomic institutions worldwide keep large da-
tabases. Given the need to consider participant privacy, it is important to mini-
mize the possibility that any research participants are identified. A study pub-
lished in 2013 showed that it was possible to reidentify the research participants 
alongside to genealogical databases and public records (Gymrek et al., 2013). 
Surreptitious DNA testing - testing without the knowledge of the person being 
tested - is another potential threat to the privacy of people's genomic informa-
tion. Similarly, past human skeletal remains handled in most countries as ar-
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chaeological material, can be easily acquired for analysis. Given the informational 
power of the NGS method but also the randomness of the sampling, inferences 
should be always critically viewed. Especially, when the analysis concerns not 
only prehistoric but historic and modern remains and such studies could potential 
challenge historic and political controversies.  
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Abstract 

Ancient DNA research has given scientists the opportunity to analyse mil-
lions of base pairs from the remains of prehistoric people, plants and animals and 
to reconstruct human history and evolution of the entire planet. The aim of the 
present paper is to make a brief review on this new emerging field of palaeoge-
nomic studies that has been revolutionized during the last decade by the emer-
gence of novel sequencing technologies. At the same time, it is a critical view on 
this quick evolving area, which tends to produce data in mass, pending to be in-
ferred from a broad spectrum of disciplines. 

 





ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΥ  
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ* 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 

Τὸ 1796 ἐκδίδει τὸ Θεοτοκάριο ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης καί, σὲ ἀντι-
διαστολὴ πρὸς αὐτὸ τοῦ Ἀγαπίου Λάνδου ποὺ ἐκδόθηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 
16431, τὸ ἀποκαλεῖ Θεοτοκάριον Νέον. Εἶναι τὸ πλουσιότερο σὲ κανόνες μέχρι 
τὴν ἐποχή του2, καθὼς περιέχει ἑξήντα δύο θεομητορικοὺς κανόνες, ἕνα γιὰ κάθε 
ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας καὶ ἕξι ἐπιπλέον (8×7+6 κανόνες)3. 
Εἶχε προηγηθεῖ τὸ 17384 ἡ ἔκδοση τοῦ Θεοτοκαρίου τῆς Μονῆς τῆς Κρυπτο-

φέρρης ἀπὸ τὸ Ph. Vitali, ὅπου περιλαμβάνονται σαράντα ἐννέα κανόνες, ἕνας γιὰ 
κάθε ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας ἀπὸ τὸ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου μέχρι τὸ ἑσπέρας τῆς 
Πέμπτης καὶ ἕνας ἐπιπλέον κανόνας (8×6+1 κανόνες) καὶ πού λανθασμένα ἔχει 
ἀποδοθεῖ ἡ σύνθεσή του στὸν Ἰωάννη τὸ Δαμασκηνό5. Ἡ ἔκδοση, καθὼς προορι-
ζόταν γιὰ τοὺς ἑλληνόρρυθμους τῆς Ἰταλίας, δὲν γνώρισε μεγάλη διάδοση στὴν 

* Ἀνακοίνωση στὸ Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο ποὺ διοργάνωσε ἡ Ἁγιορειτικὴ Ἑστία στὴ Θεσ-
σαλονίκη, τὸ Νοέμβριο τοῦ 2009, μὲ θέμα «Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης. 200 χρόνια ἀπὸ 
τὴν κοίμησή του». 

1. Γιὰ τὰ ἀντίτυπα καὶ τὶς ἐκδόσεις τοῦ Θεοτοκαρίου τοῦ Λάνδου βλ. Δ. ΚΩΣΤΟΥΛΑ,
Ἀγάπιος Λάνδος ὁ Κρής. Συμβολὴ στὴ μελέτη τοῦ ἔργου του, Διδακτορικὴ Διατριβή, Ἔρευνες 
στὴ Νέα Ἑλληνικὴ Φιλολογία 6, Ἰωάννινα 1983, 141-143, 212-216. 

2. Τὸ Θεοτοκάριο τοῦ Λάνδου περιέχει 42 κανόνες· λεπτομερὴ περιγραφὴ τῶν περιεχομέ-
νων του (τῆς ἔκδοσης τοῦ 1780) βλ. Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ἔντυπες ἀκολουθίες ἁγίων. 
Συλλογὴ Ντόρης Παπαστράτου, Ἀθήνα 2007, 116-119. 

3. Πλήρη περιγραφὴ τῶν περιεχομένων τοῦ Θεοτοκαρίου τοῦ Νικοδήμου βλ. Ν.Β. ΤΩΜΑ-
ΔΑΚΗΣ, «Περὶ τοῦ Θεοτοκαρίου τοῦ Νικοδήμου», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 
32 (1963) 15-22· Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, ὅ.π. 119-124 (τῆς ἔκδοσης τοῦ 1849). 

4. L. PETIT, Bibliographie des acolouthies grecques, Subsidia Hagiographica 16, Brux-
elles 1926, 139-140· Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, Θεοτοκάριον, 1, Ἁγιορειτικὴ Βιβλιοθήκη 7-8, 
Chennevières-sur-Marne 1931, ζ΄· Ε. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ, «Φιλολογικαὶ παρατηρήσεις εἰς τὸ 
νέον Θεοτοκάριον», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 11 (1935) 74. 

5. Παρακλητικὸν σὺν Θεῷ ἁγίῳ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ποίημα τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν
Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, τὰ πρῶτα νῦν τυπωθὲν κατὰ τὸν (sic) παλαιὸν Βιβλίον τῆς παλαιᾶς 
ἡμῶν Μονῆς τῆς Κρυπτοφέρρης. Ἐν ἔτει τῆς ἀπὸ τοῦ Κόσμου κτίσεως ͵ζσμς΄, καὶ ἀπὸ τῆς ἐν-
σάρκου οἰκονομίας ͵αψλη΄, κατὰ μῆνα Ἀπρίλλιον (= 1738) [Romae, curante Ph. Vitali].  
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Ἀνατολὴ καὶ δὲν φαίνεται νὰ ἦταν γνωστὴ στὸν ἅγιο Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη. 
Ὅπως προαναφέραμε, ἡ πρώτη ἔκδοση τοῦ Θεοτοκαρίου τοῦ ἁγίου Νικοδή-

μου6 ἔγινε τὸ 1796 ἀπὸ τὸ τυπογραφεῖο τοῦ Πάνου Θεοδοσίου στὴ Βενετία7 καὶ 
ἀκολούθησε ἡ δεύτερη ἔκδοση στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ τὴν Πατριαρχικὴ Τυ-
πογραφία τὸ 18498. Ἡ τρίτη ἔκδοση ἔγινε στὴ Βενετία (ὁ ἐκδότης τὴν προσδιο-
ρίζει ὡς πρώτη) ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Τυπογραφία τοῦ Φοίνικα τὸ 1864, ὅπως καὶ 
ἡ τέταρτη τὸ 1883 (ὁ ἐκδότης τὴν προσδιορίζει ὡς δεύτερη) καὶ ἡ πέμπτη τὸ 
1898 (ὁ ἐκδότης τὴν προσδιορίζει ὡς τρίτη)9. Τὸν 20ὸ αἰώνα πραγματοποιήθηκαν 
οἱ ἑξῆς ἐκδόσεις: τὸ 1906 καὶ τὸ 1939 στὴν Ἀθήνα, τὰ ἔτη 1949, 1959, 1966, 
1974, 1984 στὸ Βόλο ἀπὸ τὸ τυπογραφεῖο Σωτ. Σχοινᾶ καὶ ἀργότερα τῶν υἱῶν 
Σωτ. Σχοινᾶ, καὶ τὸ 1992 στὸ Ἅγιον Ὄρος ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου10. Νέα πο-
λυτελὴς ἔκδοση τοῦ ΝΘ ἔγινε τὸ 1996 ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Ἁγίου Νικοδήμου Ἑλ-
ληνικοῦ Γορτυνίας. Τέλος, τὸ ΝΘ ἐκδόθηκε ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Βασ. Ρηγοπούλου τὰ 
                                                  

6. Στέφανος τῆς Ἀειπαρθένου ἤτοι Θεοτοκάριον νέον, ποικίλον καὶ ὡραιότατον ὀκτώηχον 
περιέχον ἑξηκονταδύω κανόνας πρὸς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον, μελουργηθέντας ὑπὸ εἰκοσιδύω 
Ἱερῶν καὶ θεσπεσίων Μελωδῶν. Ἐκ τῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους χειρογράφων βίβλων μετὰ σπουδῆς 
καὶ πόνων πολλῶν συναχθέν, καὶ μετ’ ἐπιμελείας διορθωθὲν παρὰ Νικοδήμου μοναχοῦ τοῦ Να-
ξίου. Καὶ νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθὲν διὰ δαπάνης φιλοχρίστου τινός· εἰς δόξαν τῆς Θεοτόκου, 
καὶ εἰς κοινὴν ἁπάντων τῶν τῆς Θεοτόκου εὐλαβῶν ἐραστῶν ὠφέλειαν. ͵αψϞϚ΄. Ἐνετίῃσι. 
1796. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τοῦ ποτὲ Δημητρίου Θεοδοσίου, νῦν δὲ Πάνου Θεοδοσίου τοῦ ἐξ Ἰω-
αννίνων. Con licenza de’ Superiori, e privilegio (στὸ ἑξῆς ΝΘ). 

7. Στὰ γνωστὰ ἀντίτυπα τῆς ἔκδοσης, βλ. Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστα-
σία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου 
τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία», Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993, [= Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυ-
κλαδικῶν Μελετῶν ΙϚ΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000, 384, ἂς προστεθοῦν καὶ τὰ ἑξῆς: Θ. ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Βιβλιοθῆκες Ἁγίου Ὄρους. Παλαιὰ ἑλληνικὰ ἔντυπα, Ἀθήνα 2000, 220· Π. 
ΤΖΙΒΑΡΑ – ΣΠ. ΚΑΡΥΔΗΣ, Ἡ Βιβλιοθήκη τῆς μονῆς Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης Κέρκυρας, 
Ἀθήνα 2004, 98 ἀρ. 1796.1. 

8. Στὰ γνωστὰ ἀντίτυπα τῆς ἔκδοσης, βλ. Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία 
τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, ὅ.π., 385, ἂς προστεθοῦν καὶ τὰ ἑξῆς: Θ. ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, ὅ.π. 441· Π. ΤΖΙΒΑΡΑ – ΣΠ. ΚΑΡΥΔΗΣ, Ἡ Βιβλιοθήκη τῆς μονῆς Παλαιοκα-
στρίτσας Κέρκυρας, Ἀθήνα 2001, 144 ἀρ. 1849.02· Π. ΤΖΙΒΑΡΑ – ΣΠ. ΚΑΡΥΔΗΣ, Ἡ Βι-
βλιοθήκη τῆς μονῆς Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης Κέρκυρας, Ἀθήνα 2004, 109 ἀρ. 1849.01· Δ. 
ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, ὅ.π. 119-124. 

9. Ἴσως αὐτοπροσδιορίζονται ἔτσι, γιατὶ καὶ οἱ τρεῖς ἀποτελοῦν ἐκδόσεις τοῦ βιβλίου ποὺ 
ἔγιναν ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Τυπογραφία τοῦ Φοίνικα στὴ Βενετία καὶ εἶναι πανομοιότυπες, σχ. 
4ο, φ. 2 + σ. 124. 

10. Οἱ ἐκδόσεις τοῦ Νέου Θεοτοκαρίου, ἐκτὸς αὐτῆς τοῦ 1898, βιβλιογραφοῦνται καὶ περι-
γράφονται λεπτομερῶς ἀπὸ τὸν Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ, ὅ.π. 384-387, 497-500. Ἐπιπλέον ἀντί-
τυπα γιὰ τὶς ἐκδόσεις τοῦ 19ου αἰώνα βλ. www.benaki.gr/bibliology (τελευταία ἐπίσκεψη 
21.01.2017). 
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1997, 2002, 200611. Πρόκειται γιὰ συμπερίληψη σὲ ἕνα βιβλίο τοῦ Θεοτοκαρίου 
τοῦ ἁγίου Νικοδήμου κι ἑνὸς θεομητορικοῦ κανόνα ἀπὸ τὸ Θεοτοκάριο τοῦ Λάνδου 
(ἔκδοση Σχοινᾶ 1966, 1984) καὶ αὐτοῦ τῆς Πορταΐτισσας τοῦ 190712. Δὲν πρέπει 
νὰ παραλείψουμε νὰ ἀναφέρουμε ὅτι τὸ Θεοτοκάριο τοῦ ἁγίου Νικοδήμου 
μεταφράσθηκε στὰ γαλλικὰ ἀπὸ τὸν π. Denis Guillaume καὶ ἐκδόθηκε ἀπὸ τὴν 
Ἀποστολικὴ Διακονία τὸ 1996. 
Σχετικὰ μὲ τὴ μέθοδο συγκροτήσεως τοῦ ΝΘ πολλὰ ἔχουν γράψει οἱ μελε-

τητές13, στηριζόμενοι κατὰ βάση στὸ Προοίμιον τοῖς ἐντευξομένοις ποὺ προτάσ-
σει ὁ ἅγιος Νικόδημος στὴν ἔκδοση τοῦ 179614 καὶ στὴν πληροφορία τοῦ Εὐθυ-
μίου ὅτι, μετὰ τὴν ἄφιξη τοῦ ἁγίου Μακαρίου Νοταρᾶ τὸ 1784 στὸ Ἅγιο Ὄρος, ὁ 
Νικόδημος ἐσύναξε καὶ ἐκαλλώπισε καὶ κατὰ μέρος ἐμελούργησεν τὸ ἱερὸν Θεοτο-
κάριον15. Σχετικὰ μὲ τὸ χρόνο συγκρότησης τοῦ Θεοτοκαρίου ὁ Ὀνούφριος ὁ Ἰβη-
ρίτης λέει, Ὕστερον δὲ ἐκαλλώπισε τοὺς ὕμνους καὶ ἐγκώμια τοῦ Ἐπιταφίου καὶ 
τῆς Λαμπρᾶς. Εἶτα τὸ Νέον Θεοτοκάριον ἐκδούς16, καὶ συγγραψάμενος τὴν 

11. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Θεοτοκάριον νέον ποικίλον καὶ ὡραιότατον ὀκτώηχον πε-
ριέχον ἑξήκοντα δύο κανόνας πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον μελουργηθέντας ὑπὸ εἴκοσι δύο 
ἱερῶν καὶ θεσπεσίων μελωδῶν. Εἰς οὓς προσετέθη καὶ Κανὼν τῆς Θεοτόκου, ψαλλόμενος κατὰ 
πᾶν Σάββατον ἑσπέρας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, ληφθεὶς ἐκ τοῦ Θεοτοκαρίου Ἀγαπίου μοναχοῦ τοῦ Κρη-
τός. Μετὰ προσθήκης τοῦ Ὀκτωήχου Θεοτοκαρίου εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον τὴν Πορταΐτισ-
σαν τοῦ Ἱερομονάχου Παρθενίου τοῦ Ἰβηρίτου καὶ Προσμοναρίου. Ἐκδόσεις Βασ. Ρηγοπούλου, 
Καρόλου Ντὴλ 4 – Θεσσαλονίκη.  

12. Θεοτοκάριον ὀκτώηχον ἤτοι κανόνες ὀκτὼ εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον τῆς Ἱερᾶς Μο-
νῆς Ἰβήρων τὴν θαυματουργὸν Πορταΐτισσαν, μελουργηθέντες μὲν παρὰ διαφόρων, ἀνα-
λώμασι δὲ καὶ σπουδῇ τύποις ἐκδοθέντες παρὰ τοῦ πανοσιωτάτου ἱερομονάχου κυρίου Παρθε-
νίου, Ἰβηρίτου καὶ προσμοναρίου, ἐν ᾧ προσετέθησαν καὶ οἱ δύο παρακλητικοὶ κανόνες, ὅ τε μι-
κρὸς καὶ ὁ μέγας, ἐν Ἱεροσολύμοις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ τοῦ Παναγίου Τάφου 
1907. 

13. Βλ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ, Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης. Ὁ βίος καὶ τὰ
ἔργα του (1749-1809), Ἀθῆναι 1959, 186-190· C. PAPOULIDIS, «Nicodème l’Hagiorite», 
Θεολογία 38 (1967) 114-115· Ν. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, Ἐκκλη-
σιαστικαὶ ἐκδόσεις ἐθνικῆς ἑκατονπεντηκονταετηρίδος 5, Ἐν Ἀθήναις 1990, 190-195· D. 
STIERNON, «Nicodème l’Hagiorite», Dictionnaire de Spiritualité 11 (1982) στ. 243· Κ. 
ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ, Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης καὶ τὸ λειτουργικό του ἔργο, Ἀθήνα 
1998, 73, 205-206· Χ. ΚΡΙΚΩΝΗΣ, Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης. Βίος καὶ συγγραφκὸν 
ἔργον, Ἀθήνα 2001, 87-89· Σ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Τὸ ὑμναγιολογικὸ ἔργο τῶν Κολλυβάδων. 
Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἁγιολογικῆς γραμματείας κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, Θεσ-
σαλονίκη 2007, 180.  

14. ΝΘ ε΄-η΄.
15. Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ὅ.π. 497· Σ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ὅ.π. 180.
16. Τὸ ἐκδοὺς  πρέπει νὰ ἐννοηθεῖ ὡς συνθέσας , γιατὶ στὴ συνέχεια ὁ Ὀνούφριος
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Χρηστοήθειαν, καὶ συλλεξάμενος τὸ Εὐχολόγιον, ἤρξατο τῷ 1794 πρῶτον μὲν 
ἑρμηνεύειν τὰς ἑπτὰ Καθολικὰς καὶ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου Ἐπιστολάς...17. Ἄρα 
ἡ σύνθεση τοῦ ἔργου πρέπει νὰ ἔγινε πρὶν ἀπὸ τὸ 179418.  
Γιὰ τὴ μέθοδο ποὺ ἀκολούθησε ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος Νικόδημος ἐπισημαίνει, τοὺς δὲ 

ἀσματικοὺς τούτους Κανόνας, διεσπαρμένους ὄντας εἰς πολλὰ καὶ διάφορα χειρό-
γραφα Θεοτοκάρια τῶν ἱερῶν καὶ βασιλικῶν τοῦ ἁγίου Ὄρους Μονῶν, καὶ εἰς ἓν 
συναχθέντας μετὰ κόπων πολλῶν ἕνας θεοσεβὴς καὶ φιλόχριστος ἀδελφός, διὰ 
φιλοτίμου δαπάνης, εἰς τὸ φῶς τῆς Τυπογραφίας ἐξέδωκεν ἅπαντας εἰς δόξαν 
τῆς ἀειπαρθένου, καὶ εἰς κοινὴν τῶν χριστιανῶν, καὶ εὐλαβῶν ἐραστῶν τῆς 
Θεοτόκου ὠφέλειαν19. Εἶναι, ἑπομένως, προφανὲς ὅτι ἀπὸ τὰ διάφορα χειρόγραφα 
Θεοτοκάρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους ποὺ εἶχε στὴ διάθεσή του προχώρησε στὸν ἐρανισμὸ 
κανόνων καὶ τῶν ὀκτὼ ἤχων καὶ τὴ συγκρότηση του δικοῦ του Θεοτοκαρίου. Θὰ 
ἦταν σημαντικὸ νὰ γνωρίζαμε ποιά ἀκριβῶς χειρόγραφα μελέτησε ὁ ἅγιος, ἀλλὰ 
ἀφοῦ ὁ ἴδιος δὲν μᾶς δίνει περαιτέρω πληροφορίες γιὰ τὸ θέμα καὶ δὲν διαθέτουμε 
λεπτομερεῖς περιγραφικοὺς καταλόγους τῶν χειρογράφων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, δὲν 
μᾶς ἐπιτρέπεται νὰ ἐξαγάγουμε μὲ ἀσφάλεια εἰδικότερα συμπεράσματα. Θὰ 
προσπαθήσουμε, ὅμως, νὰ ἀνιχνεύσουμε τυχὸν χειρόγραφα Θεοτοκάρια πού, ὅπως 
φαίνεται ἀπὸ ἐσωτερικὲς ἐνδείξεις, πρέπει νὰ εἶχε στὴ διάθεσή του ὁ Νικόδημος ὁ 
Ἁγιορείτης καὶ νὰ ἔλαβε ὑπόψη του στὴ συγκρότηση του Νέου Θεοτοκαρίου.  
Θὰ ἦταν χρήσιμο νὰ δοῦμε σὲ ποιὰ σημεῖα, κατὰ τὴ γνώμη τοῦ ἁγίου Νικο-

δήμου, τὸ Νέον Θεοτοκάριον διαφοροποιεῖται ἀπὸ τὸ παλαιότερο τοῦ Ἀγαπίου 
Λάνδου. Ἀναφέρει, λοιπόν, στὸν πρόλογό του: Δέξασθε τοιγαροῦν ἀδελφοί, τὸ 
νέον τοῦτο καὶ περικαλλέστατον Θεοτοκάριον, δέξασθε, ἁπαξάπαντες, ἱερωμένοι, 
Μοναχοί τε καὶ λαϊκοί· καὶ ἐλπίζω ὅτι ὅλοι θέλει εὐχαριστηθῆτε· καὶ θέλει τὸ 
ἀναγινώσκετε μὲ περισσότερον σέβας τῆς ψυχῆς, καὶ μὲ περισσοτέραν προθυμίαν 
καὶ χαρὰν τῆς καρδίας, ἀπὸ ὅ,τι ἀναγινώσκετε τὸ παλαιὸν τετυπωμένον Θεοτο-
κάριον, καὶ αὐτὸ τὸ χειρόγραφον· μὲ περισσότερον σέβας, διατὶ ἐπιγράφεται εἰς 
κάθε Κανόνα ὁ ἴδιος ἅγιος ποιητής, ὁποῦ τὸν ἐμελῴδησε· καὶ μὲ περισσοτέραν 
προθυμίαν καὶ χαράν, διατὶ ἡ ποικιλία τῶν τόσων, καὶ τόσων μελῳδῶν, ὁποῦ 
καθ’ ἡμέραν διαφέρουσιν δὲν προξενεῖ κόρον καὶ ἀκηδίαν· ἀλλὰ νεαροτέραν καὶ 
ἀκμάζουσαν ἀποτελεῖ τὴν ψυχὴν20 καὶ σὲ ὑποσημείωση συμπληρώνει: Χωριστὰ 
ἀπὸ ταῦτα, καὶ διὰ τί, τὸ μὲν τετυπωμένον εἶναι ἀτελές, ἐπειδὴ καὶ λείπουν ἀπὸ 

                                                 
τοποθετεῖ σωστά, βέβαια, τὴν ἔκδοση τοῦ Νέου Θεοτοκαρίου τὸ 1796 βλ. Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, ὅ.π. 497. 

17. ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΙΒΗΡΙΤΗΣ, Βίος ἐν συνόψει Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Παύλου τοῦ θείου 
καὶ ἐνδόξου ἀποστόλου αἱ ΙΔ΄. ἐπιστολαί..., Ἐνετίῃσιν 1819, ια΄-ιβ΄. 

18. Βλ. Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ὅ.π. 497. 
19. ΝΘ ς΄-ζ΄. 
20. ΝΘ ζ΄. 
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αὐτὸ δεκατέσσαρες Κανόνες, καὶ μόνον δύω ψάλλονται κατὰ πᾶν σάββατον, καὶ 
Παρασκευήν, ἐν ὅλῃ τῇ περιόδῳ τῶν ὀκτὼ ἤχων, τοῦτο δὲ εἶναι τέλειον, ὡς καὶ 
αὐτοὺς περιέχον21. 
Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὰ παραπάνω, τὰ στοιχεῖα ἐκεῖνα ποὺ διαφοροποιοῦν τὸ 

Νέον Θεοτοκάριον τοῦ ἁγίου Νικοδήμου ἀπὸ τὸ Θεοτοκάριο τοῦ Λάνδου εἶναι: 
πρῶτον τὸ γεγονὸς ὅτι ἀναγράφονται οἱ ποιητὲς τῶν κανόνων καὶ δεύτερον ὅτι 
περιέχει κανόνες καὶ γιὰ τὶς ἑπτὰ ἡμέρες τῆς ἑβδομάδας. Πρέπει ὅμως νὰ 
λάβουμε ὑπόψη μας ὅτι ἔγιναν καὶ πρὶν ἀπὸ τὸν ἅγιο Νικόδημο προσπάθειες στὸ 
Ἅγιο Ὄρος γιὰ τὴ συμπλήρωση τοῦ Θεοτοκαρίου τοῦ Λάνδου22. Ἔτσι, σὲ ὅλα 
σχεδὸν τὰ Ἁγιορειτικὰ Θεοτοκάρια τοῦ 18ου αἰώνα παραδίδονται θεομητορικοὶ 
κανόνες γιὰ κάθε ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας καὶ στοὺς ὀκτὼ ἤχους. Ἀναφέρουμε 
χαρακτηριστικὰ τὰ χειρόγραφα τῆς Μ. Μεγίστης Λαύρας Η 170 τοῦ 1755, Θ 36 
τοῦ 1706, Ι 67 τοῦ 1729. Κοινὸ χαρακτηριστικὸ ὅλων αὐτῶν τῶν Θεοτοκαρίων 
τοῦ 18ου αἰώνα, καθὼς καὶ ἄλλων τοῦ 17ου αἰώνα, εἶναι ὅτι δὲν καταγράφονται 
οὔτε οἱ ἀκροστιχίδες τῶν κανόνων καί, κατὰ συνέπεια, δὲν ἀναγράφονται οὔτε τὰ 
ὀνόματα τῶν ὑμνογράφων. 
Στραφήκαμε, λοιπόν, πρὸς Θεοτοκάρια στὰ ὁποῖα συνηθίζεται νὰ ἀναγρά-

φονται οἱ ἀκροστιχίδες καὶ οἱ ὑμνογράφοι. Μοναδική, γνωστὴ σὲ μᾶς, περίπτωση 
ἀποτελοῦν τὰ χειρόγραφα Θεοτοκάρια ποὺ ἡ σύνθεσή τους ὀφείλεται στὸν Ἁγιο-
ρείτη ἱεροδιάκονο Λουκᾶ τὸ Νικαέα. Εἶναι γνωστὰ σήμερα ἑπτὰ χειρόγραφα τοῦ 
ἀνωτέρω Θεοτοκαρίου, ποὺ κανένα δὲν ταυτίζεται πλήρως μὲ ἕνα ἄλλο, τὸ 
χειρόγραφο τῆς Μονῆς Ταξιαρχῶν Μανταμάδου 2623, τῆς Μονῆς Λειμῶνος 35824, 
τῆς Μονῆς Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς Πάτμου 62125, τοῦ Σπουδαστηρίου 

21. ΝΘ ζ΄ σημ. (Ι).
22. Γιὰ τὴ μεταφορὰ ἀπὸ τὴ χειρόγραφη στὴν ἔντυπη μορφὴ τοῦ λειτουργικοῦ βιβλίου του

Θεοτοκαρίου καὶ τὰ πρόσωπα ποὺ ἐνεπλάκησαν, ὅλοι Ἁγιορεῖτες μοναχοί, κατὰ τὸ 17ο καὶ 18ο 
αἰ., βλ. Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, «Λόγιοι Ἁγιορεῖτες συντάκτες Θεοτοκαρίων», στό: Πρακτικὰ 
Η΄ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου «Ἅγιον Ὄρος καὶ Λογιοσύνη», Θεσσαλονίκη 2014, 
343-352. 

23. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, «Κατάλογος τῶν ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τῆς νήσου
Λέσβου ἑλληνικῶν χειρογράφων», στό: Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη ἤτοι Γενικὸς περιγραφι-
κὸς κατάλογος τῶν ἐν ταῖς ἀνὰ τὴν Ἀνατολὴν Βιβλιοθήκαις εὑρισκομένων ἑλληνικῶν χειρο-
γράφων καταρτισθεῖσα καὶ συνταχθεῖσα κατ' ἐντολὴν τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικοῦ 
Φιλολογικοῦ Συλλόγου, 1, [Παράρτημα τοῦ ΙΕ΄ τόμου], Κωνσταντινούπολις 1884, 166-167. 

24. <ΜΟΝΑΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ>, Συμπληρωματικὸς κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς
Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Λειμῶνος ἐν Λέσβῳ, Ἀθῆναι <1947>, 35-36. 

25. Ι. ΣΑΚΚΕΛΙΩΝ, Πατμιακὴ Βιβλιοθήκη ἤτοι Ἀναγραφὴ τῶν ἐν τῇ Βιβλιοθήκῃ τῆς
κατὰ τὴν νῆσον Πάτμον γεραρᾶς καὶ Βασιλικῆς Μονῆς τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ 
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τεθησαυρισμένων χειρογράφων τευχῶν, Ἀθήνῃσιν 1890, 251. 
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Ἱστορικῆς Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ. 526, σήμερα χειρόγραφο 5 τοῦ Κέντρου Θεολογι-
κῶν καὶ Ἁγιολογικῶν Μελετῶν τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης στὴ Μονὴ Ἁγίας 
Θεοδώρας27, τῆς Μονῆς Ἰβήρων 47128, τῆς Μονῆς Παντελεήμονος 37129 καὶ τὸ 
χειρόγραφο τῆς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων 494. Τὸ χειρόγραφο τῆς Μο-
νῆς Παντελεήμονος χρονολογεῖται τὸ 172430, τῆς Μονῆς Ταξιαρχῶν Μανταμάδου 
τὸ 173231, τῆς Μονῆς Λειμῶνος τὸ 173532, τοῦ Κέντρου Θεολογικῶν καὶ Ἁγιο-
λογικῶν Μελετῶν τὸ 173833 καὶ τῆς Ἁγίας Λαύρας τὸ 1741. Ἔτσι τὸ πρῶτο μισὸ 
τοῦ 18ου αἰώνα, πολὺ πρὶν ξεκινήσει τὴ συγκρότηση τοῦ Θεοτοκαρίου του ὁ Νικό-
δημος, ὁ Λουκᾶς ἱεροδιάκονος ὁ Νικαεύς, Ἁγιορείτης34, εἶχε ἤδη καταστρώσει 
Θεοτοκάριο35 μὲ κανόνες γιὰ ὅλες τὶς ἡμέρες τῆς ἑβδομάδας καὶ τὸ χειρόγραφό 
του προοριζόταν γιὰ ἔκδοση36. Στὸ ἴδιο συμπέρασμα καταλήγει καὶ ὁ Ἀ. Παπα-
δόπουλος-Κεραμεύς, πού, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ, στὸ χειρόγραφο τοῦ Μανταμάδου 
ὁ Λουκᾶς Νικαεὺς ἀνέγραφε: Πρέπον ἐστίν, ὡς οἶμαι, εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς βίβλου 
νὰ τυπωθῇ καὶ ἡ εἰκὼν τῆς παναγίας Θεοτόκου, σὺν τῷ Δαμασκηνῷ Ἰωάννῃ, 

26. Τὸ χειρόγραφο ἀναφερόταν ἀπὸ τοὺς Λ. καὶ Μ. ΠΟΛΙΤΗ, «Βιβλιογράφοι 17ου-18ου

αἰώνα. Συνοπτικὴ ἀναγραφή», Δελτίο τοῦ Ἱστορικοῦ καὶ Παλαιογραφικοῦ Ἀρχείου τοῦ ΜΙΕΤ 6 
(1988-1992) 536, ἀλλὰ δὲν ἦταν γνωστὸ ποῦ βρισκόταν. Βλ. J.-M. OLIVIER, Répertoire des 
Bibliothèques et des Catalogues de manuscrits grecs de Marcel Richard, Brepols – Turnhout 
1995, 784 σημ. 1. 

27. Π. ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ, «Κατάλογος χειρογράφων τοῦ Κέντρου Θεολογικῶν καὶ Ἁγιολο-
γικῶν Μελετῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης», Ἑλληνικὰ 44 (1994) 90-94, 117 
(πίν. 5). Γιὰ τὴν ταύτιση τῶν χειρογράφων βλ. Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, «Λόγιοι Ἁγιορεῖτες 
συντάκτες Θεοτοκαρίων», ὅ.π. 344-345. 

28. Σ. ΛΑΜΠΡΟΣ, Κατάλογος τῶν ἐν ταῖς Βιβλιοθήκαις τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἑλληνικῶν
κωδίκων, 2, ἐν Κανταβριγίᾳ 1900, 150. 

29. Σ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ὅ.π. 367.
30. Βλ. χφ. Παντελεήμονος 371, φ. 7r: Κατὰ τὸ σ(ωτή)ριον ἔτως· 1724. :-/ ΛΟΥΚΑ ̃Σ:-/

καὶ ἐν ἱεροδιακόνοις, ἐλάχιστος·/ ὁ ἀπονικαίας:-/. 
31. Βλ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, ὅ.π. 167.
32. Βλ. χφ. Λειμῶνος 358, φ. 167v: Δέησις μὲν, τοῦ πανοσιωτάτου, καὶ αἰδεσιμωτά-

του,/ἁγίου ἐκκλησιάρχου τε, καὶ δικαίου· τῆς σεβασμί(ας) καὶ ἱερᾶς/ μονῆς, τοῦ στ(αυ)ρονη-
κῆτα, κυρίου κυρίου, παπ(α) κύρ παησίου·/Ἣ δὲ χεῖρ, Λουκᾶ, τοῦ νικααῖος:-/ 1735, μαρτίω:-/· 
καὶ <Διονυσίου μοναχοῦ>, ὅ.π. 36.  

33. Βλ. Λ. καὶ Μ. ΠΟΛΙΤΗ, ὅ.π. 536.
34.. Γιὰ τὴ βιβλιογραφικὴ δραστηριότητα τοῦ Λουκᾶ Νικαέως βλ. Λ. καὶ Μ. ΠΟΛΙΤΗ, 

ὅ.π. 536. 
35. Τὴν ὑπόδειξη τοῦ ἀνωτέρω Θεοτοκαρίου ὀφείλω στὸν συνάδελφο καὶ φίλο, Καθηγητή

τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ, κ. Συμεὼν Πασχαλίδη, τὸν ὁποῖο καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ 
εὐχαριστῶ. 

36. Βλ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, ὅ.π. 166-167.
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καὶ εἰς τὸ τέλος οἱ κδ΄ οἶκοι37.  
Συνήθως τὰ Θεοτοκάρια τοῦ Λουκᾶ Νικαέως (ΛΘ) ἐπιγράφονται Θεοτοκάριον 

ὡραιότατον καὶ χαρμόσυνον, ὅπως ἀκριβῶς καὶ τὸ Θεοτοκάριο τοῦ Λάνδου, ἐνῶ 
τὸ Θεοτοκάριο τοῦ Νικοδήμου διαφοροποιεῖται, χωρὶς νὰ ἀπομακρύνεται ἐντελῶς, 
καὶ φέρει τὴν ἐπιγραφὴ Στέφανος τῆς ἀειπαρθένου ἤτοι Θεοτοκάριον νέον ποικί-
λον καὶ ὡραιότατον ὀκτώηχον. Ὁ Λουκᾶς ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς κανόνες στὴ Θεοτόκο, 
κάποιες φορὲς στὸν Ἰησοῦ καὶ σὲ ἁγίους, περιλαμβάνει καὶ τὰ ἑξῆς: α) Τοῖς 
ἐντευξομένοις τὸ εὖ πράττειν38, β) Τῇ ἀειπαρθένῳ καὶ μητρὶ τοῦ βασιλέως τῶν 
ἄνω δυνάμεων δουλικὴ ἄκρα προσφώνησις39, γ) ἐπιγράμματα40. Αὐτὴ καὶ μόνη ἡ 
διάρθρωση εἶναι σὲ πλήρη ἀντιστοιχία μὲ αὐτὴ τοῦ Θεοτοκαρίου τοῦ ἁγίου 
Νικοδήμου41. Εἶναι δὲ χαρακτηριστικὸ ὅτι κάποια χειρόγραφα τοῦ ΛΘ περιέχουν 
ἕνα ἐπίγραμμα ἰαμβικὸ κι ἕνα ἡρωελεγεῖο, ὅπως ἀκριβῶς καὶ τὸ ΝΘ, μὲ 
διαφορετικὰ βέβαια σὲ κάθε περίπτωση ἐπιγράμματα. Τὸ τρίτο ἐπίγραμμα στὸ 
Θεοτοκάριο τοῦ Νικοδήμου42 παραδίδεται ὄχι μόνο ἀπὸ τὰ Θεοτοκάρια τοῦ Λουκᾶ 
Νικαέως43, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἀρκετὰ χειρόγραφα Θεοτοκάρια τοῦ 17ου καὶ τοῦ 18ου 
αἰώνα44. Πρόκειται γιὰ τὸ ἰαμβικὸ δίστιχο Βίβλος κατ’ ἦχον τῇ Θεοῦ γεννητρίᾳ / 
πρεσβευτικὰς ᾄδουσα τὰς μελουργίας, ποὺ ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω ἀποδεικνύεται ὅτι δὲν 
προέρχεται ἀπὸ τὴ γραφίδα τοῦ Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτη45. 
Καὶ ἡ ἀναγραφὴ τὼν ὑμνογράφων στὶς «διδασκαλίες» τῶν κανόνων παρουσιά-

ζει ἐκπληκτικὴ ὁμοιότητα στὰ ΛΘ καὶ στὸ ΝΘ. Ἔτσι π.χ. ὁ κανόνας μὲ ἀρ. 14 
στὸ ΝΘ ἐπιγράφεται κανὼν εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Ποίημα τοῦ ἁγίου 
Ἀθανασίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Νέου, κατὰ ἀλφάβητον· ὡς 

                                                  
37. Βλ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, ὅ.π. 167. 
38. Βλ. χφφ. Πάτμου 621, φφ. 28v-29r· Λειμῶνος 358, φφ. 3v-4v· Παντελεήμονος 371, 

φφ. 1r-2r. 
39. Βλ. χφφ. Πάτμου 621, φφ. 2r-v· Λειμῶνος 358, φφ. 2r-v· Παντελεήμονος 371, ff. 5r-6r. 
40. Βλ. χφφ. Πάτμου 621, φ. 24r (ἐπιγράμματα τοῦ Ἰγνατίου ἱεροδιακόνου, τοῦ ἐκ Μονεμ-

βασίας, καὶ Νικηφόρου μοναχοῦ τοῦ Ἁγιαννανίτου)· Λειμῶνος 358, φφ. 1r-v (Διονυσίου ἱερο-
μονάχου)· Παντελεήμονος 371, φφ. 4r-v (Ἡσαΐου μοναχοῦ)· Ἰβήρων 471, φφ. 1v-2r, 132r-v 
(Διονυσίου ἱερομονάχου καὶ Ἡσαΐου μοναχοῦ). 

41. ΝΘ β΄-γ΄ <περὶ τοῦ ὀνόματος τῆς Θεοτόκου>· ΝΘ δ΄ <ἐπιγράμματα>· ΝΘ ε΄-η΄ Προ-
οίμιον τοῖς ἐντευξομένοις. 

42. ΝΘ δ΄. 
43. Βλ. χφφ. Πάτμου 621, φ. 29v· Λειμῶνος 358, φ. 5r· Παντελεήμονος 371, φ. 8r· 

Ἰβήρων 471, φ. 2v. 
44. Βλ. ἐνδεικτικὰ χφφ. Μεγίστης Λαύρας Η 170, φ. 1r (1755)· Θ 36, φ. αr (1706)· Ι 67, 

φ. 1r (1729). 
45. Ἀνατρέπεται ἔτσι ἡ ἄποψη τοῦ Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ὅ.π. 498: Εἰς τὴν α΄ ἔκδοσιν προ-

τάσσονται…καθὼς καὶ ἐπιγράμματα (σελ. δ΄), ὅλα ἀνυπόγραφα, ἀλλὰ βεβαίως τοῦ Νικοδήμου. 
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ὁρᾶται ἐν τοῖς ὑστέροις Θεοτοκίοις46. Στὸ ΛΘ ἀναγράφεται κανὼν εἰς τὴν παν-
ύμνητον. Ποίημα τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου Κωνσταντινουπόλεως 
τοῦ νέου· ἡ μὲν ἀκροστιχὶς κατὰ ἀλφάβητον· ἐν δὲ τοῖς θεοτοκίοις Ἀθανασίου47. 
Ἀντίστοιχα ὁ κανόνας μὲ ἀρ. 18 στὸ ΝΘ ἐπιγράφεται Κανὼν εἰς τὴν ὑπεραγίαν 
Θεοτόκον. Ποίημα Ἰωάννου Εὐχαΐτων48, ἐνῶ στὸ ΛΘ Ποίημα Ἰωάννου Εὐχαΐ-
των… κανών, εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον49. 
Σχετικὰ μὲ τοὺς κανόνες ποὺ περιέχει τὸ ΝΘ διαπιστώσαμε ὅτι 58 ἀπὸ αὐτοὺς 

παραδίδονται καὶ ἀπὸ τὰ ΛΘ. Δηλαδή, ἕνα ποσοστὸ περίπου 94% τῶν κανόνων 
ποὺ περιέχονται στὸ ΝΘ παραδίδεται καὶ ἀπὸ τὰ χειρόγραφα τοῦ ΛΘ. Πρέπει νὰ 
ἐπισημάνουμε ὅτι τὰ χειρόγραφα αὐτὰ δὲν ταυτίζονται μεταξύ τους κι ἔτσι 
κάποιοι κανόνες παραδίδονται ἀπὸ τὸ ἕνα (10), κάποιοι ἀπὸ τὰ δύο (13), κάποιοι 
ἀπὸ τὰ τρία (21), κάποιοι ἀπὸ τέσσερα (7) καὶ κάποιοι ἀπὸ τὰ πέντε χειρόγραφα 
(7). Βέβαια, δὲν πρέπει νὰ παραβλέψουμε σχετικὰ μὲ τὴν παράδοση τοῦ κειμένου 
τῶν κανόνων ὅτι μερικὲς φορὲς τὸ κείμενο τοῦ Νικοδήμου ταυτίζεται ἀπόλυτα μὲ 
αὐτὸ τοῦ Λουκᾶ καὶ κάποιες ἄλλες παρουσιάζει σημαντικὲς διαφοροποιήσεις. Τὸ 
τελευταῖο μᾶς ὑποχρεώνει νὰ ἀναρωτηθοῦμε μήπως ὁ Νικόδημος δὲν ἀντλεῖ 
ἀπευθείας ἀπὸ τὰ χειρόγραφα Θεοτοκάρια τοῦ Λουκᾶ, ἀλλὰ ἀπὸ ἕνα ἄλλο 
πρότυπο χειρόγραφο Θεοτοκάριο ἀπὸ ὅπου εἶχε ἀντλήσει τοὺς κανόνες καὶ ὁ 
Λουκᾶς Νικαεύς. Ἐπειδή, ὅμως, αὐτὸ τὸ πρότυπο Θεοτοκάριο δὲν ἔχει ἀνευρεθεῖ 
ἀκόμη καὶ μερικὲς ὁμοιότητες εἶναι πραγματικὰ ἐξόφθαλμες π.χ. ὁ τρόπος ποὺ 
δηλώνεται στὸ περιθώριο τοῦ ἐντύπου καὶ τῶν χειρογράφων τὸ ὄνομα τοῦ ὑμνο-
γράφου ὅταν παραδίδεται ἀπὸ τὴν ἀκροστιχίδα, πιστεύουμε ὅτι ὁ Νικόδημος εἶχε 
ὑπόψη του τὰ χειρόγραφα Θεοτοκάρια τοῦ Λουκᾶ Νικαέως καὶ ἔχει προσθέσει, 
ὅπως συνήθιζε ἄλλωστε καὶ σὲ ἄλλα ἔργα του, καὶ τὴν προσωπική του πινελιά, 
διορθώνοντας τὰ κείμενα, ἀλλάζοντας τὴ σειρὰ τῶν τροπαρίων, προσθέτοντας 
ὀνόματα ὑμνογράφων, ὅταν αὐτὰ δὲν ἀναφέρονται κτλ.  
Ἑπομένως, ἂν καὶ θὰ περιμέναμε ὁ ἅγιος Νικόδημος νὰ ἀντλεῖ τοὺς κανόνες 

του ἀπὸ τὸ Θεοτοκάριο τοῦ Λάνδου καὶ νὰ τὸ ἔχει ὡς πρότυπο, ἀφοῦ τὸ συμπλη-
ρώνει, ἀποδεικνύεται ὅτι κάτι τέτοιο δὲν συμβαίνει. Ἡ ἔντυπη ἔκδοση τοῦ ΝΘ τοῦ 
1796 φαίνεται νὰ ἔχει πολὺ μεγάλη ἐξάρτηση ἀπὸ κάποια ἄλλα Θεοτοκάρια τοῦ 
18ου αἰώνα, αὐτὰ τοῦ Λουκᾶ Νικαέως, ποὺ ἦταν κι αὐτὸς Ἁγιορείτης καὶ συνέταξε 
τὰ Θεοτοκάριά του στὸ πρῶτο μισὸ τοῦ 18ου αἰώνα μὲ σκοπὸ τὴν ἔκδοση. Βέβαια, 
μέχρι σήμερα ἔκδοση Θεοτοκαρίου τοῦ Λουκᾶ δὲν μᾶς εἶναι γνωστή, ἀλλὰ τὸ γε-
γονὸς ὅτι ὑπάρχουν τουλάχιστον ἑπτὰ χειρόγραφα ποὺ τὸ περιέχουν μᾶς ὑπο-
δηλώνει ὅτι ἡ διάδοσή του τὴν ἐποχὴ ἐκείνη στὸ Ἅγιο Ὄρος ἦταν μεγάλη. 

46. ΝΘ 51.
47. Χφ. Πάτμου 621, φ. 45v.
48. ΝΘ 67.
49. Χφ. Πάτμου 621, φ. 57v.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΟ ΝΘ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΛΘ 

ΝΘ ΛΘ 

ΑΡ. ΑΡΧΗ ΙΒ. ΠΑΤΜ. ΛΕΙΜ. ΠΑΝΤ. ΚΑΛΑΒΡ. ΘΕΣΣ. 

1. Δοχεῖον τῆς φύσεως + + + 
2. Θρήνων ἀπαρχὰς + 
3. Χριστιανῶν καταφύγιον  + + + 
4. Τὸ στόμα μου πλήρωσον  + 
5. Πύλη τοῦ φωτὸς + + + 
6. ᾨδὴν παρακλήσεως + + + 
7. Χαρᾶς αἰτία, χαρίτωσον + + 
8. Μορφωθεὶς ἐκ σοῦ + + + 
9. Ὑπὲρ πᾶσαν φύσιν  + + + 

10. Θρήνου καιρὸς πάρεστιν + + + 
11. Ἐγκωμίων σοι ἀειθαλὲς + + + 
12. Δόξα τῇ σῇ κυοφορίᾳ + + 
13. Ἐν φωναῖς ᾀσμάτων  + + + + + 
14. Ἀμβροσίας κόσμῳ  + 
15. Τὸν βυθὸν ὡς τεκοῦσα + + + + + 
16. Θλίψεσι προσπαλαίειν + 
17. Τὸν ἐν σοὶ ἀπορρήτως  + + + + 
18. Ὕψους ἀπολισθήσας  + + 
19. Τὸν ὄντως ὑπέρθεον + + + 
20. Ἀρδευθῆναι πλουσίως + + 
21. Χαῖρε, θρόνε Κυρίου + + + 
22. Φωτί με τῶν πρεσβειῶν   + + + 
23. Ὑπέρφωτε λαμπὰς  + 
24. Κυρίως καὶ ἀληθῶς + + + 
25. Αἰσθήσεων, δέσποινα + + 
26. Ἡ μόνη ἐν πειρασμοῖς + + + + + 
27. Τὸν νοῦν μου ὁδήγησον + + + + + 
28. Χαρὰν ἡ κυήσασα + + + 
29. Πνεύματος τοῦ ἁγίου + + + + 
30. Ψάλλειν ἀδιαλείπτως 
31. Γόνυ σοι κάμπτω + 
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ΝΘ ΛΘ 

ΑΡ. ΑΡΧΗ ΙΒ. ΠΑΤΜ. ΛΕΙΜ. ΠΑΝΤ. ΚΑΛΑΒΡ. ΘΕΣΣ. 

32. Ὑπερευλογημένη Μαρία + + + + +  
33. Πᾶσαί σε τῶν ἀνθρώπων +  + +   
34. Ῥήματα ἐγκωμίων +   +   
35. Φωτοδόχε λαμπὰς  + + + +  
36. Τῆς ἐμῆς καρδίας + + + +   
37. Ῥανίδος δίκην ὀλίγης + + +  +  
38. Ἰωὴλ ὁ θαυμαστὸς   +    
39. Τὴν ἀδιόδευτον πύλην    + +  
40. Βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς + + + + +  
41. Δέσποινα, θρῆνον  +  +    
42. Χάριτός σου, ἀγαθή, +   + +  
43. Μῶμος ἐν σοὶ οὐκ ἔστι  + + +   
44. Τρέμω τὴν καταδίκην  + +    
45. Ὑποπεσόντα τῇ φθορᾷ + + +  +  
46. Τάγματα τῶν ἀγγέλων + + + +   
47. Πρῶτον παθῶν νοσήσας +  +    
48. Κλίνη με ῥαθυμίας +   +   
49. Θείῳ φωτί σου, ἀγαθή,    + +  
50. Θείᾳ προνοίᾳ γεγονὼς + + +    
51. Ἀπὸ χειλέων ῥυπαρῶν    +   
52. Θρηνώδη τὸν βίον + + +    
53. Ναμάτων πηγήν σε + + +    
54. Τὴν σηπεδόνα τῆς ψυχῆς     + + 
55. Τῆς πρὸς ἐμέ σου   + + +  + 
56. Τὸ στόμα μου πλήρωσον + + +  +  
57. Μυρίαις βαλλόμεθα  +     
58. Τὰς ἀσθενείας μου       
59. Ἡ πύλη τῆς θείας       
60. Λόγοις σε, σεμνή, + + + + +  
61. Χριστοῦ βίβλον ἔμψυχον   +    
62. ᾙρέτισας, ἄχραντε,       
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‘COLD WAR, COLD WAR CULTURE AND HISTORY 
IN SCHOOLS IN BRITAIN, 1945-1989’ 

ATHENA SYRIATOU 

The nature of history teaching in schools is a reliable indicator of values 
prevalent in a society, of perceptions of its identity and of its current political as-
sumptions. Traces of contemporary views of the Cold War, a time of political, 
social and cultural transformation for most western European countries, are re-
flected both in the intentions of educationalists in history teaching and in history 
textbooks for schools. This is true both for countries where teaching materials 
and teaching methods were closely overseen and designed by state educational 
authorities and for more liberal educational systems. 

Britain is famous for having had a free market in the use of school textbooks 
throughout its educational history. As regards choice of textbooks to be used in 
schools, at least, the British system has never been subject to any state interven-
tion, such as recommendation committees, an institution found in most parts of 
the world, still less to the imposition of any one state-selected textbook per stage 
of education, another institution found in many other countries. Such was the 
case even after the historic intervention in the curriculum in the early Nineties, 
upon the establishment of the National Curriculum. However, some restrictions 
were indeed present. These may have resulted chiefly from the particular social 
and economic circumstances that determined the number of textbooks to be found 
in a school library. They may also have arisen from certain educational trends 
that, while not prescriptive, still strongly influenced the content of the history 
syllabus. Thus, although there was no uniform, nationwide ideology, some uni-
formity did exist at least among schools of similar economic means. In part, uni-
formity was the by-product of the examination curricula offered by various Ex-
amination Boards, which covered both a variety of subjects and levels of aca-
demic performance1. 

1. Many sociologists who discuss the famous theories of Bourdieu on the reproduction of
‘the dominant culture’ through education claim that this can be achieved both in centralised 
and decentralised systems of education. R. Harker emphasises that ‘Power and control are 
likely to be exercised less directly, utilising contagious fields, and hidden behind a much more 
opaque mask of ideology and rhetoric. Control, however, may be equally sustained’ see R. 
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If one examines the teaching of history in an attempt to illuminate our cul-
tural understanding of the Cold War, one finds oneself in the midst of a multitude 
of chronological disparities and inaccuracies. It is not easy to study the intentions 
of the educationalists. This is because it is difficult to determine how textbooks 
that were written in one era, but employed for teaching in another were used in 
practice. In the present article, I examine a variety of history textbooks used in 
secondary schools from 1945 and until the end of the Cold War in 1989. I con-
centrate both on the special section on the Cold War that was usually to be found 
in textbooks after 1960s and on the cultural and political division between east 
and west as interpreted in many textbooks written before 1939. I also look at the 
educational trends in history teaching, in an attempt to contextualise the content 
of history textbooks. I pay special attention to the initial period after the end of 
the Second World War. During this time various efforts on the part of educa-
tionalists who attempted to create a sense of universal citizenship via the teach-
ing of history faded away, because of renewed nationalistic fervour stemming 
from Cold War tensions. 

The ‘orientalist’ reading of history both preceded and followed the Cold War, 
at least in the sense that Edward Said in his famous analysis has shown. A set of 
historical generalizations that presented the West’s enemies as the Other in-
cluded both Asia and the Middle East and Russia, which was depicted in the 
main as a permanent danger and threat for the West2. These ideas were domi-
nant only with a few exceptions until the mid-Eighties, despite the fact that 
changes expressed in the appearance and format of history textbooks had been 
evident since the Sixties. However, changes in content also occurred, admittedly 
because of end of the Cold War, but mainly as a result of changes in the writing 
of history for use in schools. This was the period of a wider discussion on the 
purposes of history teaching, which had been triggered by the establishment of a 
National Curriculum during the late Eighties.  

HARKER, An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu, Basinstoke, 1990, 88. The issue 
of uniformity of the curriculum, despite the lack of central state directives, was also discussed 
in various circumstances by British educationalists. Typical of the situation are the words of 
the historian and educationalist Margaret Bryant regarding some early attempts to plan a cen-
tralised history curriculum. At the History Syllabus Conference held on January 1967, she 
stated ‘…No-one in this country would advocate a prescribed course and yet there is a great 
deal of uniformity. Pressures from tradition – our own school-days, courses at older universi-
ties, the whole apparatus of textbooks and examination syllabuses which we have inherited, all 
tend to produce uniformity.’ See M. BRYANT, report of History Syllabus Conference held on 
the 6th of January 1967 at the College of Preceptors and in the Swedenborg Hall, p. 10. 

2. E.W. SAID, Orientalism, London, Penguin, 2003, 24-27.
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The initial period immediately after the Second World War was a time of re-
construction and austerity. This, of course, affected not merely education, but all 
aspects of British life. However, what the conditions of this period meant for the 
publishing world and particularly for textbooks was that no new books could be 
produced, especially as paper was rationed until 19493. Thus in even the most 
well-off schools, textbooks tended to remain in use for an extremely long time, 
right up to the early Sixties, in fact. Yet there was a profound need for textbook 
revision and improvement in many cases in the educational world.  

No new textbooks were produced at this period, as a result of the pressures 
exercised by the educationalists of the late Forties, mentioned above, who envi-
sioned the production of universal history which would, they hoped, lead to a 
sense of world citizenship. In fact, the ideological polarization of the Cold War 
suited the Whiggish ideas of older textbook generations, which were now located 
in a new context. Genuine innovation in textbooks did not in fact appear until the 
mid-Sixties, after Britain had undergone radical social and ideological transfor-
mation and older educational values had lost ground.  

Older textbooks, new animosity 

If one is to examine history textbooks used in the Fifties, it is necessary to 
turn to the older generation of books, often written at the beginning of the cen-
tury, to uncover some of the older perceptions of east and west as historical con-
cepts. After all, it was mainly on these perceptions and beliefs that the whole 
conflict of the Cold War was constructed in subsequent publications for schools. 
The hidden moral schema of what constituted the supposed values of east and 
west in these older generations of books was used in textbooks published during 
the late Fifties and Sixties to structure the presentation of the priorities of the 
two opposing camps. The distinction between east and west was now not so 
much geographical, as strongly political. 

Concepts promoted in books that were written in the early decades of the 
twentieth century and were used in the Forties and Fifties were not far from 
nineteenth century ideas, whereby history was supposed to convey “beautiful 
lessons of morality”, as a reviewer in the 1830s had remarked4.  

In this context ideas, such as liberty and democracy are identified with the 
west while ideas on despotism and autocracy are identified with the east. Even-

                                                  
3. J. FEATHER, A History of British Publishing, London 1988, 215-218. 
4. Quarterly Journal of Education (1831), 200, quoted in V. CHANCELLOR, History for 

their Masters, Opinion in the English History Textbook: 1800-1914, New York, Augustus M. 
Kelly, 1970, 9. 
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tually, having undergone several transformations, these features are attributed 
to the two protagonists of the Cold War, positive concepts being assigned to the 
United States of America and negative to Russia. In school textbooks, these then 
become the innate features that are responsible for the rivalry, not only between 
two political systems but also between two value systems, and ultimately be-
tween good and evil. 

A.J Grant, the writer of the textbook Outlines of European History, a book 
initially written in 1918 but reprinted and re-edited several times until the late-
fifties informs us that: 

As Athens has been called the most ‘western’ of the cities of Europe, 
so it is hardly a paradox that the United States of America are the 
most ‘European’ part of the earth’s surface.5  

What Grant attributes to the United States of America are the features of 
Classical Athens that represent political freedom and democratic government. 
Furthermore, he does not hesitate to assert that America’s cultural origins are 
European. The transfer of this culture of political freedom came with the English 
settlers who were themselves the agents of liberty, claims Grant. This link is 
made explicit in another very popular book written initially in 1911 and re-
printed and re-edited until 1964, in which the English tendency to create self-
governing communities and thus contribute to the ‘art of government’ was par-
ticularly emphasized6.  

In emphasizing these aspects, the writers were mostly echoing the ideas of 
nineteenth century writers and politicians who saw the expansion of England in 
America as an opportunity to establish the English spirit in an empty part of the 
world7. Thus the peoples’ assemblies in Virginia in 1619 were not formally insti-
tuted, but instead came into being spontaneously, because it was ‘the nature of 
Englishman to assemble’, as Seeley famously noted in his Expansion of England. 
Thus the politician Charles Dilke, in his book Greater Britain, saw in America: 
‘an amplifier for England’s voice to the world, offering to the English race ‘the 
moral dictatorship of the globe, by ruling mankind through Saxon institutions 
and the English tongue’8.  

                                                  
5. A.J. GRANT, Outlines of European History, London, 58, vii. 
6. G.T. WARNER – C.H. MARTEN – D. MUIR, The Groundwork of British History, 

London and Glosgow, Blackie & Son Limited, 1943, 962. 
7. J.R. SEELEY, Expansion of England, Lecture III ‘The Empire’, London, Macmillan 

and Co., Limited, 1931, 1895, 55-57. 
8. A comment on cultural imperialism made by R.L Schuyler, on Charles Dilke’s travel 

book Greater Britain, in: R.L. SCHUYLER, The Fall of the Old Colonial System: A Study in 
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Furthermore, in these textbooks revolutions were usually condemned as un-
English and alien to the nation’s character. In this vein, most revolutions that 
occurred in Europe –the French Revolution being no exception9– were con-
demned as evil and unnecessary, although the American Revolution was justi-
fied. This occurred, according to these textbook writers only because:  

‘the colonists were Englishmen with an Englishman’s idea of liberty 
and self-government. They established American Independence on 
the basis of English history’10.  

Religion was another feature that endowed the West, England and the USA 
with political freedom. In the view of the authors of many books, it was mostly 
Protestant Christianity that was compatible with rational thinking, incorruptible 
ethos and purity of thought. Thus the Catholic Church was presented as highly 
corrupt, while the Orthodox Church, on the rare occasions it was mentioned, was 
stigmatized as despotic.  

How was Russia depicted in these books? Russia was not popular with the 
authors. This was not simply because of the Revolution of the early twentieth 
century and the origins of such a view lay much further in the past than that. 
The image of Russia in European histories was one of barbarianism and back-
wardness with the permanent intention to devour the rest of Europe.  

Although Peter the Great was the Czar who introduced Russia to ‘the rudi-
ments of European civilization’ he was also according to Denis Richards, the 
writer of the popular book, Modern History 1789-1945, ‘a brutal, intelligent ruf-
fian, whose intention of foreign policy was to expand in the west’11. It was em-
phasized that, although underdeveloped in terms of political institutions and so-
cial stratification, Russia laid expansionist claim to parts of Western Europe and 
the Balkans, at least since the time of Peter the Great. These claims were noth-
ing like those implicit in the expansionist policy of Britain, which in most books, 
was treated as a civilizing mission which would introduce the colonized to true 

British Free Trade, London 1945, 250-251. 
9. In the view of G.T. Warner, C.H. Marten, D. Muir, op. cit. 701, the French Revolution

could have been avoided, had the King been willing to make reforms. France fell when Napo-
leon became a despot and ceased to preach liberty. ‘It was the compensation of fate’ according 
to Wellington and according to the writers which saw in this another moral lesson of liberal 
Britain.  

10. G.T. WARNER et alia, op. cit. 631.
11. D. RICHARDS, Modern History 1789-1945, London, Longmans, 1938 first edition,

1959, 212-213. This book enjoyed a wide popularity resulting in seven editions and numerous 
new impressions from 1938, when it was first published, until 1985. 
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civilization, especially political civilization. In fact, had Russia been successful in 
her endeavours, this would have meant that any countries conquered by her 
would inevitably lapse into political instability and authoritarianism. 

It was in the same vein that most Russian history itself was narrated. Cath-
erine the Great might have enjoyed corresponding with Voltaire, but that did not 
mean that she was any the less dangerous to her own people and the rest of 
Europe, since she, too, pursued an expansionist foreign policy abroad and exer-
cised an oppressive domestic rule12. 

The reforms introduced by Alexander I were presented as a weak attempt at 
modernization, which nevertheless failed because of the inherent authoritarian-
ism of the Czar and the nature of Russian institutions, such as the nobles and the 
clergy, which could only produce authoritarianism. ‘Drunkenness and corruption 
were everywhere prevalent and nothing was done to discourage them’ claimed 
Richards. The new army system of military colonies, although it started with the 
benevolent idea of settling soldiers on the land, ended up enslaving local popula-
tions13. An attempt to codify the law was no more successful, especially as the 
Czar turned down the offer of Jeremy Bentham to undertake the task without 
payment, on condition that he should have a free hand. The promised Russian 
constitution was never realized and the only real moves towards progress were 
the foundation of some schools and of three universities, a great public library, an 
increase in religious liberty, and a few other measures, such as the abolition of 
flogging as a punishment for parish priests. Alexander’s policies were, in the 
view of Richards, a halfhearted display of liberalism in domestic affairs, which, 
however, degenerated into downright reaction in international affairs14. Subse-
quent Czars were the same. The emphasis was on the bleak side of life in Russia. 

 In his description of pre-Revolutionary Russia in the early years of the twen-
tieth century, Richards displays great sympathy for the revolutionaries, yet the 
Communist revolution of 1917 was presented incidentally as a side effect of the 
Czar’s successive mistakes and the people's perpetual misery. Russia appeared 
again, when Richards lists the dictatorships of the world. He concludes that even 
with the new Communist regime, ‘looking for democracy in Russia would seem to 
be rather like looking for a needle in a whole collection of haystacks’15.  

Richards, who was writing in the late Thirties was not attached to the idea of 
progress or even to the notion of national superiority, unlike authors of the pre-
vious generation. Like many historians writing for schools, he was trying to 
                                                  

12. Ibid, 213. 
13. Ibid, 218. 
14. Ibid, 219. 
15. Ibid, 344. 
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‘build blocks of democracy’ through history textbooks –a phrase that appeared in 
a recent book History and National Life16. In his political history, Richards was 
striving to offer a lesson on democracy, which, to his mind, was better served by 
the western Anglo-Saxon countries. He attempted to convey this idea while 
avoiding giving a lesson in nationalistic history. He was not always positive 
about England and other Protestant western European states and he could admit 
that they, too, had their faults, and he did sympathize with the Russian revolu-
tionaries. Yet as regards the survival of liberty, the Anglo-Saxon countries were 
ahead of others. Certainly, they were ahead of countries such as Russia, which 
had an inherent tendency towards autocracy and subjugation. Richards' models 
were his contemporaries H. A. L. Fisher and, of course, G.O. Trevelyan, who, 
although both being of a higher caliber, still made the assumption in their analy-
ses that Britain was a superior state politically and used the country as their cen-
tral point of reference.  

These two generations of textbooks, although written between the early 
years of the twentieth century and the late thirties, were considered suitable for 
the most of the Fifties and early Sixties. Indeed, the Whiggish patriotic spirit 
prevalent in the first generation of twentieth century textbooks still suited a soci-
ety which lived for a few years in the afterglow of a world victory and was still 
capable of regarding itself as a chosen people. The great ideals, the role of char-
acter and the civilising destiny of the British nation matched the feelings of pu-
pils and teachers in the aftermath of the Second World War. Books written in 
the shadow of the First World War, such as that by Richards, remained in use 
well into the mid-Sixties, when the Cold War played an important role in the 
formation of intellectual and social culture after the Second World War.  

The decline of nationalistic history and Cold War 

By the mid-Sixties, academic history especially under the influence of the 
British Marxist historians had been radically transformed. It was by now utterly 
different from writing produced in the first half of the twentieth century. The 
advance of sociology and social anthropology greatly reduced the tendency to 
exalt one’s country and tended, instead, to concentrate on what was wrong with 
it. Although these disciplines acquired sufficient status to threaten the position of 
history in the school curriculum, there was no doubting the tremendous impetus 
they gave towards taking a new look at history17.  

16. P. MANDLER, History and National Life, London, Profile Books, 2002, 79.
17. During the early Sixties, several new theories and approaches to history flourished. In

1962 the Institute of Education published a bulky volume entitled Handbook for History 
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In the academic world of the final years of the Fifties the ‘Marxist-Liberal-
Radical’ school of historiography was in full sway in Britain18. By the late Sixties 
and Seventies, this school already included leftist historians in the older universi-
ties and a readership drawn from the educated public19. More specialist subjects 
were appearing and radical points of view were becoming established20. The wid-
ening of literacy also helped produce a new public who enjoyed participating in 
historical argument and following the dismantling of the views they had been 
taught at school21. Given this context, then, it is worth turning to schoolbooks to 
see how radically different they dared to become in this new age. 

Furthermore, during the late Fifties and Sixties, ‘Twentieth Century History’ 
and ‘World History’ gradually became the most popular subject in examination 
syllabuses. This was because modern and contemporary history could accommo-
                                                 
Teachers, containing a wide spectrum both of extremist points of view and of tendencies more 
inclined to compromise. Both the ‘method and matter’ of history were equally suspect for the 
failings of education and a vast new scholarship at all levels of the history teaching profession 
flourished, with the aim of altering this. W.H. Burston suggested a kind of history that would 
use the traditional methods, enriched by the disciplines of economics, sociology or anthropol-
ogy, while not presenting any overgeneralisations or iron laws supposedly true for all histori-
cal circumstances. See W.H BURSTON ‘The Syllabus in Secondary Schools’, in: W.H. 
Burston – C. Green (eds.), Handbook for History Teachers, London, 1962. Present-centred 
history, world affairs, twentieth century history and history integrated with other disciplines 
were the rivals of traditional history from the mid-Sixties to the late Seventies. Until the mid-
Seventies, world history and contemporary history gradually infiltrated both secondary 
schools and examination syllabuses. For a discussion of the new trends in history teaching for 
secondary schools during the sixties and seventies see unpublished Ph.D Athena SYRIATOU, 
Educational Policy and Educational Content, The Teaching of European History in Secondary 
Schools in England and Wales, 1945-1975, University College London, 1997, chapter IV, 
107-114. 

18. To mention but two characteristic examples of the new historical books which made a 
mark of new historical trends: C. HILL, Intellectual Origins of English Revolution, Oxford, 
Oxford University Press, 1965; E. HOBSBAUM, The Age of Revolution, (London, Weidenfeld 
& Nicolson Ltd, 1962.  

19. P. KENNEDY, ‘The Decline of Nationalistic History in the West, 1900-1970’, Jour-
nal of Contemporary History 8 (January 1973) 92-100.  

20. The pamphlets issued by the Historical Association were very typical in the way they 
introduced new radical ideas on specific historical subjects, which had been taught in a tradi-
tional way. These pamphlets aimed to foster original opinions on history as a result of new 
research. 

21. The popularity of A.J.P. Taylor, an academic historian who made many television ap-
pearances in the Seventies is an example of the interest of the public in scholarly matters and 
an indication of a wide degree of literacy. 
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date to a certain extent both the new sciences and changes occurring in the late 
twentieth century everyday life, even if this was covered only in a few chapters 
at the end of the book. 

 So how was the Cold War treated in these books, now that textbook writers 
were producing separate, dedicated chapters on the subject? 

The Cold War, more than any other subject, was central to the historical in-
terpretation offered by many books in the Sixties. In Strong’s book, The Story of 
Twentieth Century, a book written initially in the mid-Sixties for lower forms, a 
chapter on ‘The United States and the Democratic West’ contrasts with a chap-
ter on ‘Soviet Russia and the Communist East’. The American regime is pre-
sented as a democratic and parliamentary and so America becomes the agent of 
democracy in Europe. The United States was for the wrecked post-war Euro-
pean world the bearer of wealth and security. In this context, the Marshall Plan 
and the establishment of the North Atlantic Treaty Organization confirms Amer-
ica’s role as the friend of Europeans, which Strong constantly contrasts with the 
moves of the enemy, Communist Russia22. 

Strong analyses the reasons why Communism meant danger and autocracy 
and the United States democracy, freedom and prosperity in a previous book, 
written for upper forms, The Twentieth Century and the Contemporary World, a 
work initially written in 1956 and re-edited during the next decade. “As the 
nineteenth century has been called “Britain’s century”, so the twentieth has been 
called the “American century”, he claimed. This is because America enjoys an 
expanding economy, whereas Britain still struggles to maintain its economic sta-
bility in a competitive world. The writer argues that the present situation of all 
three, Britain, America and Russia, is a consequence of the Industrial Revolu-
tion, but in a sense different from that usually meant. The Industrial Revolution 
helped Britain rise to supremacy during the nineteenth century, while emigration 
to America helped America to make use of its enormous wealth. However, in 
Russia, which in the early phases of its industrialisation was unlucky enough to 
experience a social revolution, albeit not in the sense that Marx had envisaged, 
things went wrong. Ironically enough, however, all this revolution, rather than 
changing history, only seemed to perpetuate the bonds that tied down the Rus-
sian peoples. 

While this [revolution] made the Russian break with the past all the 
more complete, it is nevertheless true that Soviet Russia has inher-
ited from Czarist Russia both the habit of an authoritarian regime 
and an imperialising policy. Soviet imperial ideas now take the form 

22. C.F. STRONG, The Story of Twentieth Century, London, 1966, 103-116.
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of offering to the rest of the post war world a Communist panacea 
for all social ills from which it suffers. The United States, with its 
long tradition of free enterprise, is naturally opposed to such an ide-
ology, and offers in its place help to those who may thereby resist 
the Communist virus23.  

In another popular book of the Sixties, which combined academic history in-
formed by a modern outlook with photographs and timelines, statistics and ques-
tions designed to aid preparation for examinations, the content was similar. In 
Snellgrove’s The Modern World Since 1945, there was a similar concentration 
on the evils of Russia. The Revolution of 1917 was described as sudden event, of 
much ferocity, although Snellgrove fails to analyse its causes properly. The rapid 
industrialisation which followed the Revolution was indeed a period of immense 
hardship and misfortune for the Russian peoples, but Snellgrove made no men-
tion of how these changes contributed to the modernisation of Russian’s econ-
omy. The Cold War, of course, offered itself as the perfect opportunity to de-
scribe Soviet Russia as the ultimate enemy. Russia ‘swallowed’ land and people, 
in Snellgrove’s expression, while Stalin’s policy towards his opponents offered an 
even greater opportunity to reinforce this picture of terror. ‘A Hungarian ruler, 
reports Snellgrove, dealt with his opponents, one by one, cutting them like slices 
of salami’24.  

Snellgrove dared to speak about darker sides of the USA, but he did so very 
carefully. Thus Senator McCarthy was dishonest and betrayed an otherwise 
sound justice system that after all was perfectly justified in being suspicious of 
the Communist danger25. Racist behaviour did exist in the USA, but the Presi-
dent himself was against it, although not always able to make the right decisions. 
Nixon and his untiring Secretary of State, Henry Kissinger, travelled the world 
to bring peace and most famously to stop the war in Vietnam. Unfortunately, 
there was also the Watergate scandal, but this, in Snellgrove’s view, was the 
fault of traitors in the government26. As for contemporary dictatorships and de-
mocracies, Snellgrove offered a straightforward historical interpretation for the 
differences between Latin America and North America. ‘North America was de-
mocratic, because Protestant Anglo-Saxons initially settled it, while Latin Amer-

                                                  
23. C.F. STRONG, The Twentieth Century and the Contemporary World, London, Uni-

versity of London Press, 1967, 242. 
24. L.E. SNELLGROVE, The Modern World Since 1945, London, Longman, 1968, 208-

209. 
25. Ibid, 289-290. 
26. Ibid, 291-300. 
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ica had dictatorships because the first settlers were Catholics with an inherent 
tendency towards autocracy’27. 

However, this was not the whole picture as regards history textbooks during 
the Cold War. One very popular book, Jack Watson’s Success in 20th Century 
World Affairs, initially published in 1974, dared to be different. The American 
society he described was that of the McCarthyte witch-hunt and of great social 
disparity between rich and poor. He identified the grave discrimination against 
black Americans and the reluctance of the American political establishment to 
pursue welfare schemes. He showed American foreign policy as aggressive28. 

Watson reversed the traditional celebration of the ‘Democratic West’. Wat-
son’s west was democratic, but not necessarily for everyone. It was independent, 
but not always respecting the independence of others. It was pacifist but that 
would not exclude aggressive foreign policy, especially when there was a need 
for the ‘restoration of democratic institutions’29. 

To move on to the final period of the Cold War: What were the main views 
expressed in history textbooks during the last phase of the conflict, that is, dur-
ing the Eighties, when relations between East and West seemed to be worsen-
ing? The most decisive factor in what appeared to determine the teaching of his-
tory was neither the actual events of the Cold War nor the ideological intentions 
of politicians, although for the first time, during the premiership of Margaret 
Thatcher, the government expressed its intention to intervene in the teaching of 
history. The most decisive factors were changes in the educational world, which 
contributed to the development of a new ideology in the teaching of history. 

The New History and the Cold War 

As early as the Seventies, the Schools Council’s project had suggested and 
indeed managed to incorporate new ideas about ‘New History’, as this project 
became known, into examinations at GCE O-Level and CSE level. This project 
became very popular among teachers of history and eventually strongly influ-
enced mainstream history teaching in schools30. It introduced the pupils to the 
relativity of notions such as truth, the selection of subjects and moral judge-
ments; it even advocated empathetic reconstruction of the past. Most impor-
tantly, it stressed that history was essentially a methodology and that school his-

27. Ibid, 303.
28. J. WATSON’S Success in 20th Century World Affairs, London, John Murray, 1974,

193-201. 
29. Ibid.
30. I. LEWIS, ‘Conflicting Values in The Debate Over School History’, unpublished M.A.

University of London, Institute of Education, London, 1990, 35-70. 
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tory was an educational means, rather than an end31. In practice, this meant 
that, instead of statement on given historical truths, pupils were encouraged to 
question historical facts and historical interpretations32.  

However, these views had been attacked in the late Seventies and early 
Eighties by the new Right, who had a different view of what the role of history 
should be in schools. Educationalists from the Right argued for a return to the 
content of history, rather than concentrating on the method33. They thought this 
content should concentrate on national history. Yet they knew even then, more 
than ever before in Britain, that the content of history, as taught in schools, had 
to reconcile world history with national history, to cater for the needs of a multi-
cultural society34.  

What, then, did this mean for history textbook production during the Eight-
ies? In very many ways, the focus on method put right many problems concern-
ing content. The physical appearance of textbooks already suggested the exis-
tence of a different and more vivid approach to history. There were not only pho-
tographs, maps, cartoons and statistics, besides the main narrative, but also cap-
sules which contained sources that a historian might use. Regarding the Cold 
War, for example, there were extracts from magazines, reporting for example, on 
the ‘The five days of freedom’ on 12 November 1956 in Hungary. There were 
also extracts from John Le Carre’s novel, The Spy Who Came from the Cold, de-
scribing the Berlin wall, and extracts from speeches by politicians35. A list of ‘he-
roes’ as given by the Vietcong to South Vietnamese villagers during the Vietnam 

                                                  
31. Ibid, 63. 
32. R. PHILLIPS, History Teaching, Nationhood and the State, A Study in Educational 

Politics, London, Cassell, 1998, 15-16. 
33. Along with the pedagogical values of School’s Council project, what was really con-

tested were the social values of the time, which rested on strongly held beliefs to the effect 
that history, along with other branches of the humanities, was responsible for the alleged eco-
nomic decline of Britain, because the country had not invested properly in technological educa-
tion. Such was the dominant view held by politicians in regard to education during the late 
Seventies. History at school was on the defensive once more, at the same time as the practical 
implementation of the ‘New History’ promoted by the SC project, and failed in the classroom. 
See A. SYRIATOU, op.cit. 13-114. 

34. I. LEWIS, op.cit. 88. 
35. See N. KELLY – R. REES, The Modern World, London, Heinemann Secondary His-

tory Project, 1997, 62-95; J. SCOTT, The World Since 1914, London, Heinemann History, 
1989, 80-93; P. SHUTTER – T. LEWIS, Skills in History, Book 3, The Twentieth Century, 
London, Heinneman Educational Books, 1988, 196; D. HEATER, Our World This Century, 
Oxford, Oxford University Press, 1982, 135; D. HEATER, Our World Today, Oxford, Ox-
ford University Press, 1985. 
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War, was included to show that heroes and villains existed in the eye of the be-
holder. There were interviews with soldiers who fought in Vietnam and Korea, 
who described their experience as both heroic and miserable and dreadful.  

Significant changes did, however, appear in the central narrative of books, 
too. The most important change was that, rather than baldly stating events, the 
authors now displayed a spirit of scepticism. The following extract is typical for 
the way in which it offer an example of this change in attitude. The writer here 
is ironic when speaking about the notion of fear on which dominated the Cold 
War. We read: 

 ‘It is tempting to believe that since the Russians were unlikely to 
start a war against an America armed with the bomb, their strategy 
would instead stir up revolutions in other countries and crises 
around the world. It followed that the world must somehow be pro-
tected against the political poison of ‘international communism’ - a 
kind of witch’s brew, distilled in Moscow and smuggled abroad to 
corrode and finally to destroy ‘free societies’. And further down: 
‘Such a view of a world in peril from Russian menace was not alto-
gether accurate. Stalin certainly intended to hang on to what he held 
in Eastern Europe; but he had no plans to encourage Communists in 
France or in Italy, or even in China, to seize power’36. 

Of course, one might argue, this writer had history on his side, in that he 
knew, when he wrote in 1981, that things could not go the way some writers in 
the Sixties and Seventies thought that they might be going. Yet an important 
change, in my view, was the introduction of the encouragement of empathy as a 
tool for the interpretation of historical elements in the text. The writer explains 
that American fears were justified up to a certain point, but there was no ideo-
logical mission behind these fears that aimed to save the world. They were not 
the result of the de facto political superiority of the West. In fact, the author be-
comes very realistic when explaining major benevolent gestures on the part of 
the Americans towards Europe, such as the Marshall Plan, which in the books of 
the mid-Fifties were treated as sacred. Thus the Marshall plan was ‘generous’, 
although the writer makes clear that basis of the terms under which it was 
signed was the agreement that ‘the countries which received aid would be ex-
pected to buy American goods and to provide investment opportunities for 
American capital’37.  

36. T. HOWARTH, Twentieth century History, The World Since 1900, London, Long-
man, 1981, 224. 

37. Ibid, 225.
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 The Cuba crisis also offers an example of changing approaches to a well-
known event. While in many books in the past Fidel Castro was a Communist 
who rebelled against a capitalist government, (occasionally he rebelled against a 
corrupt dictator), it was considered that he disturbed law and order. In a text-
book written in 1988 we read the story put slightly differently. The introduction 
on the chapter ‘The Cuban missile crisis 1962’ starts by stating the reasons that 
Americans were involved in saving Cuba from Communism. We read: ‘In 1898 
the USA helped the Cubans to overthrow Spanish rule, and as a result became 
deeply involved in Cuban affairs. The Americans built a naval base at Guan-
tanamo, and invested heavily in the Cuban economy. They controlled 90% of the 
cattle ranches and 40% of the sugar industry’38. 

The writer thus again highlights the interests of Americans in Cuba, rather 
than their desire to restore democracy after the assumption of power by a Com-
munist leader. Such examples can be drawn from all phases of the Cold War, 
which were now narrated in such a way, that pupils were introduced to the com-
plexity of international relations. In a book for lower forms we get a chapter that 
proposes a balance of arguments. It proposes arguments for and against commu-
nism and for and against capitalism and asks pupils to make their own decision of 
how the world should be governed39.  

The fundamental difference of these books from those of the previous genera-
tion lies in the fact that the former encouraged the pupils to see different points 
of view and so enabled them to come to their own conclusions about what to be-
lieve. This change is deeply political, one might argue, because it shows a relax-
ing of polarized perceptions of the world and a confidence in democratic institu-
tions. 

 Indeed, many would argue that during a period in which the state decided to 
intervene in the curriculum and even suggest a return to nationalistic history 
teaching in schools, what in reality happened was that discussion on what his-
tory should be and how it should be taught in fact widened40. The production of 
these books is mostly a result of this discussion, rather than the outcome of any 
governmental policy. After all, operating in a free market means that not all 
books written during the eighties championed these ideas. It is difficult to meas-
ure the exact numerical popularity of these new books, yet it is also sure that in 
parallel history textbooks written in a biased manner did exist, many written af-

                                                  
38. P. SHUTTER – T. LEWIS, op.cit. 196. 
39. D. HEATER Our World Today, op.cit. 57-60.     
40. Athena Syriatou, "Instinct and duty: History in Schools in post-war Britain, 1945-

1995” MNEMON, 21 (1999), 133-162, [in Greek]; Alice Prochaska, ’The History Working 
Group: reflections and diary in history”, History Workshop Journal 30(1990), p. 80-90.  
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ter the establishment of the National Curriculum and the end of the Cold War.  
What can one finally say on the teaching of the Cold War in Britain during 

the Cold War? During early years of post-war Britain, the Cold War was not 
taught as a separate subject. The serious economic difficulties of the period mean 
that the pacifistic voices of some educationalists went unheard. During this time, 
the older generation of books used in schools provided an interpretive scheme 
that contrasts a liberal and democratic West with a despotic East. All that young 
pupils had to do was to replace in their minds 'the bear devouring her neighbors', 
as Russia was often represented as being in textbooks, with Soviet Russia41. The 
period of the Sixties and the Seventies, albeit a period of social permissiveness in 
Britain that challenged accepted norms, did not immediately produce a textbooks 
new in terms of content, despite the modern outlook that most new books 
adopted. Change did occur in the Eighties, mostly as a result of a widening of the 
interest in history teaching and of the coming of age of what was once called 
‘New History’. This was supported, of course, by the professional integrity of the 
writers. However, it has always to the credit of the British educational system 
that choice within a free market of textbooks - rather than centralized directives 
which emanate from some Ministry of Education - has been essential in history 
teaching, despite of the fact that this also meant a constant battle with clichés, 
polarization, biases and one-sidedness 
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IL VENETO LEON E LA LUNA DI TRACIA:  
ΜΙΑ ΜΕΤΩΝΥΜΙΑ ΩΣ ΟΧΗΜΑ ΜΙΑΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΙΒΑΡΑ 

Στις αρχές του 13ου αιώνα δυτικοί σταυροφόροι και Βενετοί, οδηγημένοι από 
έναν νεαρό της αυτοκρατορικής αυλής των Κομνηνών Αγγέλων, έφτασαν στην 
Κωνσταντινούπολη ως αρωγοί στην επίλυση μιας οικογενειακής διαμάχης. Τον 
Απρίλη του 1204 ως συγκυρίαρχοι του τόπου δημιούργησαν τη λατινική αυτοκρα-
τορία της Κωνσταντινούπολης και οι Βενετοί παρέλαβαν τα τρία όγδοα της βυζα-
ντινής αυτοκρατορίας. Τον 14ο αιώνα τουρκικά φύλα από την κεντρική Ασία με 
αρχηγό τον Οθμάν ή Οσμάν, ως σύμμαχοι του βυζαντινού αυτοκράτορα Ιωάννη Ϛ΄ 
Καντακουζηνού, πατούσαν το πόδι τους στην Ευρώπη, έχοντας λάβει ως αντα-
μοιβή για τις υπηρεσίες τους ένα φρούριο στην Καλλίπολη. Τον Μάη του 1453, οι 
απόγονοι του Οθμάν, αφού ήδη είχαν υποτάξει άλλες περιοχές της Θράκης, 
κατέλαβαν και την πρωτεύουσα της βυζαντινής αυτοκρατορίας1.  
Οι Βενετοί είχαν συναντήσει τους Οθωμανούς σε εκείνη την πρώτη τους έξοδο 

σε ευρωπαϊκό έδαφος και από τότε ξεκίνησαν οι διπλωματικές τους σχέσεις. 
Λέγεται μάλιστα ότι δύο βενετοί πρέσβεις έσπευσαν να συγχαρούν τον Οθωμανό 
Μουράτ τον Α΄ για την κατάληψη της θρακικής Αδριανούπολης το 13602. Στα 
επόμενα χρόνια οι δύο λαοί θα έχουν διπλωματικές σχέσεις, οι Βενετοί θα συγ-
χαίρουν για τις νίκες των Οθωμανών στον βαλκάνιο χώρο και όταν οι τελευταίοι, 
στο τέλος του 14ου αιώνα, θα στραφούν προς την Κωνσταντινούπολη, οι Βενετοί 
δεν θα μετέχουν στη σταυροφορία κατά των Τούρκων. Εμπορικές συμφωνίες και 
σύμφωνα ειρήνης ανάμεσα στις δύο πλευρές (1408, 1411) θα καθυστερήσουν τη 

1. Για τα γεγονότα εκείνης της περιόδου, βλ. ενδεικτικά Δ. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ, Το Βυζάντιον
από του 1071 μέχρι του 1453, εν Αθήναις 1972, 76-209· Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστο-
ρία Βυζαντινού Κράτους, 3, Μέρος πρώτο, Θεσσαλονίκη 1999, 339-361· Χ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ, «Η 
βενετική κυριαρχία στα βυζαντινά εδάφη» στο: Όψεις της Ιστορίας του Βενετοκρατούμενου Ελ-
ληνισμού. Αρχειακά τεκμήρια, επιστημονική διεύθυνση: Χρ. Μαλτέζου, Αθήνα 1993, 123-129. 

2. M.P. PEDANI, Venezia Porta d’Oriente, Bologna 2010, 48. H πρώτη τους γνωριμία
ωστόσο ανάγεται σε παλαιότερες εποχές όταν ανάμεσα σε Οθωμανούς και Βενετούς ή Γενοβέ-
ζους είχαν συναφθεί συμφωνίες ειρήνης και εμπορικές συναλλαγές, βλ. M.P. PEDANI, «La 
Serenissima vista dal Turco», στο: Città della strada. Città della spada. Cividale e Palmanova, 
a cura di M. A. D’Aronco, Udine 2013, 101. 
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σύγκρουση, παρότι η αντιπαλότητα για την κυριαρχία στον νησιωτικό χώρο του 
Αιγαίου υπέβοσκε όλο εκείνο το διάστημα. Η πρώτη αψιμαχία τους ξέσπασε 
κοντά στη θρακική Καλλίπολη το 1416. Οι Βενετοί έδειξαν τότε τη ναυτική τους 
υπεροχή αλλά σύντομα (1430) ταπεινώθηκαν, όταν η πόλη της Θεσσαλονίκης, 
που είχε επιλέξει τη βενετική προστασία, χάθηκε και ο πληθυσμός της δεινο-
πάθησε. Η πτώση της Κωνσταντινούπολης στους Οθωμανούς το 1453 συνέπεσε 
με τη λήξη της τελευταίας συνθήκης ειρήνης των Τούρκων με την κραταιά πόλη 
του Αδρία. Μία δεκαετία μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, Βενετοί και 
Οθωμανοί θα θρονιάσουν τον πόλεμο ανάμεσά τους, συγκρούσεις που βάσταξαν 
δυόμισι αιώνες με τόπο αψιμαχιών τον ελληνικό χώρο.  
Η βενετική εδαφική κυριαρχία στον ελληνικό παραδοσιακά χώρο θα αρχίσει 

να «ξεφτίζει» με τον πρώτο πόλεμο ενώ οι Οθωμανοί στρατιώτες, την ίδια χρονική 
περίοδο, έφτασαν έως το Friuli και το Otranto. Οι έριδες στην αυλή του σουλτάνου 
και η φυγή του Τούρκου επίδοξου διαδόχου στην Ευρώπη φρέναραν για κάποιες 
δεκαετίες την οθωμανική εξάπλωση στη Δύση. Ωστόσο, ο δεύτερος βενετοτουρ-
κικός πόλεμος, που ξεκίνησε αμέσως μετά, έδειξε μία Βενετία αδύναμη να αντι-
σταθεί, συσπείρωσε κάποιες ευρωπαϊκές δυνάμεις στο πλευρό της, ενώ οι στρατο-
λογημένες οθωμανικές ορδές σκόρπιζαν τον φόβο στο Friuli και πολύ κοντά στη 
Βενετία. Ο συνασπισμός των δυτικών δυνάμεων, ως αντίπαλον δέος στην 
αυξανόμενη δύναμη και έπαρση της πόλης του Αδρία (συνθήκη του Cambrai, 
1508), έστρεψε τη σκέψη των Βενετών σε αναζήτηση συμμαχίας με τον «εχθρό» 
από την Ανατολή. Η στρατιωτική σύμπραξη δεν ευοδώθηκε, ο δυτικός συνασπι-
σμός στράφηκε κατά της Γαλλίας, οι Οθωμανοί στράφηκαν προς τα ανατολικά και 
υπέταξαν την Αίγυπτο, ενώ η άνοδος στον θρόνο του νέου σουλτάνου Σουλεϊμάν 
του Μεγαλοπρεπούς και η συνεργασία του με τον Μπαρμπαρόσσα σήμανε την 
έναρξη νέων ναυτικών συγκρούσεων. Η Βενετία παρά την προσχώρησή της στη 
Lega Santa, με τους Ισπανούς, τη Μάλτα και τον πάπα, νικήθηκε και απώλεσε 
σημαντικές κτήσεις στο Κράτος της Θάλασσας, όπως το Ναύπλιο και τη Μο-
νεμβασιά (1540). Στην επόμενη σύγκρουση οι Οθωμανοί πέτυχαν τον μεγάλο 
στόχο τους, να προσαρτήσουν την Κύπρο, ενώ οι Βενετοί για πρώτη φορά γιόρ-
τασαν μια μεγάλη επιτυχία στη ναυμαχία της Ναυπάκτου, νίκη του ενωμένου χρι-
στιανικού στόλου εναντίον των μουσουλμάνων Τούρκων. Στα χρόνια της μακράς 
ειρήνης που ακολούθησαν, οι δύο λαοί, Οθωμανοί και Βενετοί, συνεργάστηκαν σε 
εμπορικό και σε στρατιωτικό πεδίο. Η αντιμαχία της Βενετίας με τους Αψβούρ-
γους δημιουργούσε προϋποθέσεις εγγύτητας με τους Τούρκους, οι οποίοι αντιμε-
τώπιζαν εσωτερικά προβλήματα. Τα τελευταία όμως οδήγησαν τους οθωμανούς 
αξιωματούχους στην ανάληψη ενός νέου πολεμικού εγχειρήματος, με στόχο τη 
διασκέδαση των εσωτερικών κραδασμών του κράτους. Η Βενετία, πριν ακόμα λή-
ξει ο Τριακονταετής πόλεμος, που ταλάνισε στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα τη 
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Δύση, αναλάμβανε ξανά την υπεράσπιση των κτήσεών της στο Αιγαίο και μά-
λιστα της αγαπημένης της Κρήτης. Τα Χανιά και το Ρέθυμνο χάθηκαν για τη 
Βενετία στα πρώτα χρόνια του πολέμου αλλά κάποιες νίκες των Βενετών στο στε-
νό των Δαρδανελίων αναπτέρωσαν το ηθικό τους και γέννησαν ελπίδες για από-
βαση στην Κωνσταντινούπολη. Η τύχη όμως επανήλθε στο πλευρό των Τούρκων, 
οι οποίοι το 1669 έγιναν κύριοι όλης της Κρήτης. Η Βενετία έχασε το Βασίλειό 
της στη Μεσόγειο, τους υπηκόους της που, μετά από αιώνες αντίστασης και επα-
νάστασης, πορεύονταν μαζί της στο εμπόριο, στα γράμματα, στην αίγλη της. Με 
τον πόλεμο της Κρήτης, μακροχρόνιο και δαπανηρό, έχασε επιπλέον και εκείνα τα 
αισθήματα φιλίας και προσέγγισης που αναφαίνονταν στις περιόδους ειρήνης και 
καταλλαγής με τους Τούρκους. Έτσι, όταν οι Τούρκοι έφτασαν έως τη Βιέννη το 
1683 και την πολιόρκησαν, η Βενετία κήρυξε εκείνη τον πόλεμο έχοντας την κρα-
ταιά προστασία της Sacra Lega, Αψβούργων, Πολωνίας και αργότερα και Ρωσίας. 
Η συνθήκη του Κάρλοβιτς τής πρόσθεσε ξανά ένα βασίλειο στο στέμμα της, εκεί-
νο του Μορέως, το οποίο έχασε εντούτοις με τους όρους της συνθήκης του Πασσά-
ροβιτς, η οποία τερμάτισε την επόμενη και τελευταία της αναμέτρηση με τους 
Οθωμανούς. Σε εκείνη τη σύγκρουση η Βενετία εκτός από ήττες γνώρισε και νίκες 
στο πλευρό των συμμάχων της Αψβούργων, οι οποίες τροφοδότησαν τον μύθο 
της3. 
Η Βενετία διατήρησε άσβεστο εκείνον τον μύθο της υπεροχής έναντι των 

αντιπάλων, σε όλη τη διάρκεια των συγκρούσεων, στις οποίες έχασε πολλές φορές 
και κέρδισε λίγες. Ο βενετικός μύθος ως διαχρονικό αφήγημα μιας κραταιάς πό-
λης αποτυπώθηκε στη δυτική λογοτεχνική παραγωγή αλλά και στα κείμενα των 
υπηκόων τής Ανατολής.  
Η εικόνα που σχημάτισε ο δυτικός βενετός πολίτης για τον ασιάτη διεκδικητή 

του βενετικού Κράτους της Θάλασσας αλλά και των ευρωπαϊκών εδαφών, όπως 
αντίστοιχα η εικόνα και η αντίληψη των αρχικά νομάδων, που από την ασιατική 
ενδοχώρα έφτασαν έως την ευρωπαϊκή Βιέννη, για τους κατοίκους των τεναγών, 
έχουν αποτελέσει το ερευνητικό ζητούμενο ειδικών επιστημόνων τις τελευταίες 
δεκαετίες, με την ευρύτερη θεματολογία για τη διάπλαση της εικόνας του Άλλου 
μέσα από την επικοινωνία διαφορετικών κόσμων4. 

3. Για τους βενετοτουρκικούς πολέμους και την παρουσία των δύο αντιπάλων στην ευρω-
παϊκή σκηνή, βλ. Ι. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και η οθωμανική αυτοκρατορία, 
Θεσσαλονίκη 2005, 53-218· Κ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Ο ελληνικός χώρος στη διάρκεια της βενετο-
κρατίας», στο: Βενετοκρατούμενη Ελλάδα. Προσεγγίζοντας την ιστορία της, Α΄, επιστημονική 
διεύθυνση: Χρ. Μαλτέζου, Αθήνα-Βενετία 2010, 38-58. 

4. P. PRETO, Venezia e i Turchi, Roma 22013, 13-18, 140-146· V. COSTANTINI,
«Cornici turche per specchi veneziani: l’immagine della Signoria nei dispacci del sultano», στο: 
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Ο λόγος των Βενετών για τους Οθωμανούς κυμάνθηκε από το εγκώμιο στην 
απαξίωση και από την εκτίμηση στην απόρριψη. Στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα 
άρχισε να καλλιεργείται στην Ιταλία το ενδιαφέρον για τους Οθωμανούς και τον 
κόσμο τους ενώ στη διάρκεια του 15ου και 16ου αιώνα γράφτηκαν και εγκωμια-
στικά έργα για τους Τούρκους. Η εικόνα άλλαξε μετά τις πολεμικές συγκρούσεις 
και ειδικά τον πόλεμο της Κρήτης5.  
Στον επίσημο ιστοριογραφικό λόγο, στις εκθέσεις των βενετών απεσταλμένων 

στις κτήσεις και στις αναφορές των διπλωματικών αντιπροσώπων στην Κωνστα-
ντινούπολη, οι Οθωμανοί αναφέρονται με όρους καταγωγής όπως Τούρκοι, θρη-
σκευτικής πίστης όπως άπιστοι, Ισμαηλίτες, τα παιδιά της Άγαρ, Αγαρηνοί ή με 
τη δήλωση απλά του αντιπάλου, του εχθρού, «nemici, inemici» ή ακόμα με τον 
απαξιωτικό και επηρεασμένο από τον Διαφωτισμό όρο βάρβαροι, δηλωτικό συναι-
σθημάτων για εκείνους και δείκτη εκτίμησης και αξιολόγησης6. Ο Giacomo Die-
do, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί για τη δήλωση του στόλου τους χαρακτηρι-
σμούς τουρκικός ή οθωμανικός («armata ottomana», «armata turchesca») και ο 
Girolamo Brusoni αντίστοιχα εχθρικός («l’Armata Nemica, l’ Armata Veneta per 
inoltrarsi all’incontro di quella del Nemico»)7, ενώ ο πρώτος αναφερόμενος στην 
κατάσταση των Κρητικών μετά την πτώση της πατρίδας τους (1669), κάνει λόγο 
για «τυραννίδα των βαρβάρων» που αντιτίθεται στην «ευδαίμονα αυτοκρατορία»8. 
                                                 
Venezia, l’altro e l’altrove. Aspetti della percezione reciproca, Roma 2006, 29-35· J.CL. 
HOCQUET, «Venezia e il mondo turco», στο: St. Carboni (a cura di S. Winter,), Venezia e 
l’Islam 828-1797, a cura di St. Carboni Venezia 2007, 29-50· J. RABY, «La Serenissima e la 
Sublime Porta: le arti nell’arte della diplomazia (1543-1600)», ό.π. 107-138· M.P. PEDANI, 
Venezia Porta d’Oriente, Bologna 2010· M. FORMICA, Lo specchio turco. Immagini dell’Altro 
e riflessi del Sè nella cultura italiana d’età moderna, Roma 2012· E. IANIRO, Levante. Veneti 
e Ottomani nel XVIII secolo, Venezia 2014. 

5. Βλ. M.P. PEDANI, «L’Italia, Venezia e la Porta. Diplomazia e letteratura tra umane-
simo e rinascimento», στο: Italien und das Osmanische Reich, hrsg. von F. Meier, Herne 2010, 
59, 69-72· M. P. PEDANI, «Oltre la retorica. Il pragmatismo veneziano di fronte all’Islam», 
στο: L’ Islam visto da Occidente. Cultura e religione del Settecento europeo di fronte all’Islam, 
a cura di B. Heyberger-M. Garcia-Arenal-E.Colombo-P. Vismara, Genova-Milano 2009, 179-
182. 

6. Π. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες, 
Αθήνα 1996, 488-489. 

7. G. DIEDO, Storia della Repubblica di Venezia dalla sua fondazione sino l’anno 
MDCCXVII, 3, Venezia 1751, 236, και 4, Venezia 1751, 128· G. BRUSONI, Historia dell’ 
ultima guerra trà Veneziani e Turchi ... dall’anno 1644 fino al 1671, Venezia 1673, 231, 
299. 

8. G. DIEDO, Storia della Repubblica, 3, ό.π. 322 («che nati e educati sotto il felice Im-
perio, non soffriva loro l’animo di soggiacere alla Tirannide de’ Barbari»). 
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Ο Nicola Beregani, ο οποίος παρουσιάζει την προέλαση των Οθωμανών στην Ευ-
ρώπη, τους ονομάζει παντού Τούρκους και μιλά για οθωμανικά ή μουσουλμανικά 
όπλα («armi Mahomettane, Ottomane»)9. Ομοίως, ο Girolamo Ferrari, ο οποίος 
καταγράφει τις συγκρούσεις πριν από τη συνθήκη του Πασσάροβιτς, χαρακτηρίζει 
τους Οθωμανούς εχθρούς («inimico») και τους ονομάζει παντού Τούρκους, είτε η 
αναφορά γίνεται για την απώλεια του Ναυπλίου («ritornò in potere del Turco Na-
poli di Romania») είτε για τη λύση της πολιορκίας της Κέρκυρας10. 
Στην παρούσα μελέτη επιχειρώ την παρουσίαση μιας δηλωτικής έκφρασης 

για τους Τούρκους, που καθρεπτίζει ένα άλλο είδωλο στον καθρέπτη των δυτικών 
αλλά και των Ελλήνων βενετών υπηκόων, και η οποία συνδέεται με τον χώρο της 
Θράκης. Πρόκειται για την, κατά κόρον, χρήση μιας μετωνυμίας, στην οποία ο 
(πρωτο)κατακτημένος χώρος προσδιορίζει τον κατακτητή ή στην οποία ο νέος 
κυρίαρχος δηλώνεται με τον (αρχαίο) εθνολογικό προσδιορισμό της φυλής, η ο-
ποία κατοικούσε τον κατακτημένο από εκείνον χώρο. 
Έτσι, οι Οθωμανοί δηλώνονται από ιταλόφωνους συγγραφείς και ποιητές ως 

Traci (Θράκες), η αυτοκρατορία τους ως Tracia (Θράκη), οι σουλτάνοι ονομάζο-
νται Gran Signori di Tracia και το έμβλημά τους προσδιορίζεται ως Luna di 
T(h)racia (Θρακική Ημισέληνος)11. Από την άλλη πλευρά, την ίδια περίοδο οι ελ-
ληνόφωνοι συγγραφείς, παραδόξως, ονομάζουν ομοίως τους κατακτητές της Κων-
σταντινούπολης «Θράκες», μιλάνε για «επιδρομές και επιβουλές Θρακών» ή απο-
δίδουν στον Οθωμανό πολιορκητή της Κέρκυρας το 1716 το προσηγορικό Θρα-
κιώτης, «Θρήξ». Οι εκφράσεις αυτές αναπαρήχθησαν σε συγκεκριμένα περιβάλ-
λοντα, από λογίους σε κείμενα φιλολογικά και σε ακαδημαϊκές συνάξεις ή από 

9. Βλ. ενδεικτικά NICOLA BEREGANI, Historia delle guerre d’Europa dalla comparsa
dell’armi ottomane nell’Hungheria l’anno 1683, parte prima, Venezia 1698, 13, 22, 36, 42. 

10. Βλ. ενδεικτικά GIROLAMO FERRARI, Delle notizie storiche della lega tra l’impera-
tore Carlo VI e la Republica di Venezia, Contra il Gran Sultano Acmet III e de’ loro fatti 
d’armi dall’anno 1714 sino alla pace di Passarowitz, Venezia 1723, 52, 133, 135.  

11. Για την Ημισέληνο στην ελληνική παράδοση, βλ. Ν. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ – Γ. ΔΗΜΗ-
ΤΡΟΚΑΛΛΗΣ, Η ελληνική Ημισέληνος, Αθήναι 1988, 13-18. Για το έμβλημα της ημισελή-
νου στο αρχαίο Βυζάντιο και στους Βυζαντινούς, βλ. CIPRIANO DE’CONTI BOSELLI, L’Au-
stria Anicia nella maestà cattolica dell’Ibero monarca Carlo II., Milano 1680, 603-604· Ν. 
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ – Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ, ό.π. 20 κ.ε. Για το έμβλημα των Οθωμανών 
βλ. MARC’ANTONIO GINANNI, L’ Arte del blasone. Dichiarata per alfabeto, Venezia 1756, 
252. Για το έμβλημα των Βυζαντινών, την οικειοποίησή του από τους Οθωμανούς και το ιππο-
τικό τάγμα della Luna in Costantinopoli βλ. BERNARDO GIUSTINIAN, Historie Cronolo-
giche dell’origine degl’ordini militari e di tutte le religioni cavalleresche infino ad hora institui-
te nel Mondo, parte seconda, Venezia 1692, 856-861. Για την καθιέρωση του εμβλήματος από 
τον Μουράτ Β΄ βλ. PIETRO BERTELLI, Vite degl’imperatori de Turchi, Vicenza 1599, 3.  
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ιερωμένους κήρυκες του θείου λόγου εντός των εκκλησιών καθώς και σε κείμενα 
θρησκευτικής θεματολογίας. 
Η ιταλική, εγκωμιαστική για τη Βενετία, ποίηση του 17ου και 18ου αιώνα12, 

είναι γεμάτη από υπαινιγμούς για την κυρίαρχο θέση της Βενετίας και το δυνατό 
της λιοντάρι13, το οποίο μάχεται τη θρακική σελήνη. Το ανωτέρω δυϊκό σχήμα 
εμφανίζεται ευκρινώς σε μία σειρά λυρικών ποιημάτων (canti) που υμνούν δια-
χρονικά τη Βενετία.  
Μετά τις επιδρομές του Αττίλα και των άλλων βαρβάρων, η Τέχνη (Arte), 

όταν αντίκρυσε τα έργα της κατεστραμμένα και τις πόλεις πυρπολημένες, ζήτησε 
από τον Ύψιστο Δημιουργό (Supremo Fattore) μία πόλη αιώνια και αλώβητη 
στην οποία θα λατρευόταν αδιάκοπα. Η πόλη δόθηκε και ήταν η Βενετία, για την 
οποία η Τέχνη, μέσα από την Ουράνια Πινακοθήκη (Celeste Galleria), βλέπει τί 
θα συμβεί στους επόμενους αιώνες.  
Η ποιητική σύλληψη και το «όραμα» στα ανωτέρω ήταν του Φλωρεντινού 

Giulio Strozzi (1583-1652). Στην αφήγησή του για τα γεγονότα με την κατά-
κτηση της Κύπρου, τη δημιουργία της Lega Santa και τη ναυμαχία της Ναυπά-
κτου, ο ποιητής μίλησε για τον «οργισμένο και άνομο Θράκα, ο οποίος άπλωσε το 
αρπακτικό και σκληρό του χέρι», για τον «ευγενή» συνασπισμό, που γνώρισε τη 
νίκη και την ήττα, και διέβλεψε ότι η σύμπραξη της Βενετίας με την Ισπανία και 
τον Πάπα θα διέλυε την κερασφόρο, άνομη και επηρμένη θρακική σελήνη. 

Regno nell’Asia mai non vid’il Sole, 
Quando la rabbia dell’iniquo Trace 
Stese la mano ΄n lui cruda e rapace. 
[Κανένα ασιατικό βασίλειο δεν είδε ξανά τον Ήλιο, αφότου η οργή του άδικου Θρα-
κιώτη άπλωσε το άγριο και αρπακτικό χέρι πάνω του].  

Και ακόμη:  
Alla Luna di Tracia iniqua, e altera 
fiaccar le corna si vedeano all’hora 
il Veneto Leon, l’Aquila Ibera,  
E’l Vicario del Ciel, che gli avvalora14.  

12. Βλ. A. MEDIN, La storia della Repubblica di Venezia nella poesia, Milano 1904 και
ειδικά για την εγκωμιαστική ποίηση, ό.π. 1-55.  

13. Το έτος 1261 απαντά για πρώτη φορά παράσταση λιονταριού σε δουκικό σιγίλλιο. Για
την εμφάνιση του συμβόλου του λιονταριού σε νομίσματα, έγγραφα, γλυπτά βλ. M.P. PEDANI, 
«Il leone di San Marco o San Marco in forma di leone?», Archivio Veneto 166 (2006) 185-
190. Για τις απεικονίσεις του λιονταριού στην εγκωμιαστική για τη Βενετία ποίηση βλ. Α. 
MEDIN, La storia, ό.π. 14-19. 

14. GIULIO STROZZI, La Venezia edificata. Storia d’Attila, Canti XXIV, Venezia
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[Και έβλεπες τότε το λιοντάρι της Βενετίας, τον αετό της Ιβηρίας και τον βικάριο του 
Ουρανού, που τους εμψύχωνε, να σπάνε τα κέρατα της άδικης και περήφανης θρακικής 
Σελήνης]. 

Όσο ακόμα μαινόταν ο πόλεμος της Κρήτης, οι ελπίδες για νίκη του «μεγάλου 
λιονταριού», το οποίο με «τους βρυχηθμούς του θα τρόμαζε τη σελήνη» παρή-
λαυναν στις σκηνές των θεάτρων της μητρόπολης. Στον πρόλογο του λιμπρέτου 
Elena, που παραστάθηκε στο βενετικό θέατρο San Cassiano το 1659, οι υπαινιγ-
μοί είναι σαφείς στην παρακάτω στιχομυθία:  

Verità: ...aflitto e stanco il Trace ...implorerà dal Gran Leon la pace... 
Pace: ..Ch’il gran Leon arrivi co’suoi ruggiti à spaventar la Luna15. 
[Αλήθεια: Πληγωμένος και αποκαμωμένος ο Θραξ... θα ικετεύσει τον Κραταιό Λέοντα 
για ειρήνη. 
Ειρήνη: Ο Μέγας Λέων καταφθάνει με βρυχηθμούς για να τρομάξει τη Σελήνη]. 

Η εικόνα του θριαμβευτή βενετικού λέοντος άλλαξε με τα γεγονότα της Κρή-
της16. Οι απώλειες στη διάρκεια του κρητικού πολέμου και οι κακουχίες της Γα-
ληνοτάτης δεν έδιναν τον αέρα για να υψωθεί περήφανο το λιοντάρι στις σημαίες 
της, η εικόνα του όμως, έστω και ως έμβλημα οικογενειών, γινόταν αφορμή για 
υπαινιγμούς που παρέπεμπαν πάντα στο βενετικό σύμβολο. Το οικόσημο της κερ-
κυραϊκής οικογένειας Βούλγαρη, για παράδειγμα, στο οποίο απεικονιζόταν ένα 
λιοντάρι σε κίνηση, με ένα αστέρι πάνω από το κεφάλι του, το οποίο παρέπεμπε 

                                                 
1624, 110. Η εικόνα του «τρομερού Θρακός», για τον οποίο οι χριστιανοί προσδοκούσαν να τον 
δουν με «σπασμένα κέρατα», απαντά νωρίτερα και στην ποίηση του βαθιά θρησκευόμενου 
Capoleone Ghelfucci (1541-1600): Mondar l’Italia da continuo insulto/d’armi ntestine, e de 
l’orribil Trace/Co’l rastro sol de le sue stelle ardenti,/spezzar le corna, e fulminar gli argenti 
(CAPOLEONE GHELFUCCI, Il Rosario della Madonna poema eroico, Venezia 1600, 48 (α), 
οκτάβα 9). Για την Ημισέληνο με το ασημένιο αστέρι βλ. BERNARDO GIUSTINIAN, Histo-
rie Cronologiche, ό.π. 859. Για την κερασφόρο σελήνη, την «κερόεσσα» της ελληνικής παράδο-
σης, βλ. Ν. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ – Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ, Η ελληνική Ημισέληνος, ό.π. 13 
σημ. 2. 

15. Βλ. E. ROSAND, Opera in Seventeenth Century Venice. The Creation of a Genre, 
California 2007, 146-147 σημ. 49. 

16. Για την ιταλική ποίηση με θεματολογία τον πόλεμο της Βενετίας στην Κρήτη και στην 
Πελοπόννησο βλ. A. MEDIN, La storia, ό.π. 315-380. Για την ελληνόφωνη και ιταλόφωνη 
λογοτεχνική παραγωγή με θεματολογία αποκλειστικά τον κρητικό πόλεμο βλ. Γ. ΜΑΥΡΟΜΑ-
ΤΗΣ, «Ο Κρητικός Πόλεμος (1645-1669) σε ελληνικά κείμενα του 17ου αιώνα», στο:, Ο Κρη-
τικός Πόλεμος. Από την ιστορία στη λογοτεχνία, επιμ. Στ. Κακλαμάνης, Ηράκλειο 2008, 21-
34· ΣΤ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ, «Έμμετρες ιστορικές αφηγήσεις για τον Κρητικό Πόλεμο. Η 
συμβολή των Ιταλών», ό.π. 55-158. 
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στο λιοντάρι του αγίου Μάρκου, υπήρξε η αφόρμηση για τον ποιητή να συμπερι-
λάβει σε ένα μανδριγάλιο (madrigale), που δημοσιεύτηκε τη χρονιά της πτώσης 
της Κρήτης, τους εξής στίχους: 

Non teme, ne paventa 
il Veneto Leon di Thracia luna. 
Operi pur fortuna 
Quanto vuol, quanto val, ch’in vano il tenta17.  
[Ο Λέων της Βενετίας δεν φοβάται, ούτε ξαφνιάζεται από τη θρακική Σελήνη. Η Τύχη 
ας κάνει όσα θέλει και όσα αξίζει. Εξάλλου μάταια τον προκαλεί]. 

Παρόλο που η έκβαση του κρητικού πολέμου ήταν δραματική για τη Βενετία, 
η θλίψη και η ταπείνωση δεν αποκαλύπτονται πάντοτε στα κείμενα των Ιταλών, 
που γράφτηκαν μετά την απώλεια της Κρήτης. Σε αναφορά στον δόγη Francesco 
Erizzo, ο οποίος είχε αναλάβει το γενικό πρόσταγμα των στρατιωτικών επιχει-
ρήσεων και ο οποίος προδόθηκε από τα γηρατειά και την κούραση, ο εγκωμιαστής 
του έκανε λόγο για «θριάμβους κατά της θρακικής Ημισελήνου», που εκείνος δεν 
πρόλαβε να χαρίσει στην πόλη του («Se bene la morte, togliendoti della Tracia 
Luna i trionfi, a quelli del vero Sole sollevato ti rese»). Ο ίδιος συγγραφέας παρέ-
καμψε τις βενετικές απώλειες και είδε μέσα στο χυμένο στις μάχες αίμα των 
«Θρακών» μία «πλημμύρα θριάμβων» (e nel sangue di tanti Traci estinti vidde a 
suoi piedi scorrere un diluvvio di riportati trofei)18.  
Την ίδια χρονική περίοδο η δήλωση των Τούρκων ως Θρακών ήταν παρούσα 

στον λόγο των ακαδημαϊκών και το θέμα της θρακικής σελήνης πολύ αρεστό στις 
συνάξεις τους, τόσο στη Βενετία όσο και στις κτήσεις. Στην ακαδημία των Ευφό-
ρων στην Κέρκυρα, ο ιδρυτής της, Αυγουστίνος Καπέλλος, μιλούσε βέβαια για 
οθωμανική Ημισέληνο και όχι θρακική, η οποία βρισκόταν, κατά τη γνώμη του, 
σε φάση έκλειψης («c’hanno eclissato la Luna Ottomana»)19, αλλά ανέφερε τους 
Οθωμανούς ως Θράκες. Στον πανηγυρικό λόγο του για τον Lorenzo Venier, capi-

17. NICOLÒ BULGARI, Vera Relatione del Thaumaturgo di Corfù Spiridione il Santo,
Venezia 1669, 23. Το μανδριγάλιο υμνεί τον συνθέτη του έργου Νικόλαο Βούλγαρη. Ο ποιητής 
δηλώνεται με τα αρχικά Gio. Tr. D e K και ενδεχομένως πρόκειται για τον Giovanni Trantafillo 
Dottor e Kavalier (βλ. Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, «Αι πράξεις εγγραφής των Ελλήνων σπουδαστών του 
Πανεπιστημίου της Παδούης (Μέρος Β΄, Legisti 1591-1809», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών 38 (1971) αρ. 246). 

18. GIACOMO FIORELLI, Detti e fatti memorabili del Senato e patritii veneti, Venezia
1672, 14, 246. 

19. AGOSTIN CAPELLO, Orationi Heroiche, Venezia 1680, 48, 161. Για τον Καπέλλο,
βλ. Π. ΤΖΙΒΑΡΑ, Σχολεία και δάσκαλοι στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα (16ος-18ος αι.), Αθή-
να 2003, 296-297.  
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tanio delle navi, τον οποίο εκφώνησε το 1674, απευθυνόμενος στη Γερουσία, 
υπενθύμιζε την ανωτερότητα των βενετών θαλασσόλυκων, οι οποίοι έκαναν να 
αναψοκοκκινίζουν οι «Θράκες». 

non vi è noto ch’ad onta della fortuna moltiplicando le vostre fortezze su’l’in-
stabilità delle acque fatte arrossire i Traci come siate insuperabili ne’nau-
fragi20? 
[Μα δεν είναι γνωστό πως, σε πείσμα της τύχης, επεκτείνοντας τα τείχη σας, πάνω 
στην αστάθεια των νερών, τρομάζετε τους Θράκες, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ξε-
περνάτε τα ναυάγια;]. 

Ο ίδιος ανωτέρω λόγιος, σπουδαίος νομικός και φιλόσοφος, δεν ξεχνούσε τις 
απώλειες των Κρητικών και σε έναν άλλο λόγο του, με αφορμή την αναχώρηση 
του Andrea Valier, γενικού προβλεπτή θαλάσσης, από την Κέρκυρα το 1675, 
μίλησε για τις βαλσαμωμένες ψυχές των σκοτωμένων Κρητικών, που είχαν διαβεί 
στο σύμπαν του ουρανού. Οι Κρητικοί παραβάλλονταν με τον Ηρακλή, ο οποίος 
δηλητηριάστηκε από το αίμα του Νέσσου, μετά από τη συνέργεια της Διηάνειρας, 
η οποία ζήλευε την Ιόλη. Στον λόγο όμως του Καπέλλου οι πρωταγωνιστές των 
παθημάτων του Ηρακλή είχαν προσλάβει και εθνολογικά χαρακτηριστικά. Ο 
Ηρακλής ήταν Κρητικός, ο Νέσσος Οθωμανός, η Διηάνειρα Θρακιώτισσα και η 
Ιόλη από την Αδριατική! 

Quindi penetrò SE alle prosopopeie che con colori sgorgati dalle dissipate 
vene, parlavano colle bocche delle ferite, quelle anime imbalsamate, che dal 
rogo di Candia passarono in cielo, come tanti Hercoli avvelenati nel sangue 
dell’Ottomano Nesso, dalla Tracia Deianira, ingelosita dell’amor, che porta-
vano alla vasta Adriatica Iole21.  

                                                  
20. AGOSTIN CAPELLO, Orationi, ό.π. 38. Για τους πανηγυρικούς λόγους βλ. Π. 

ΤΖΙΒΑΡΑ, «Φιλοβενετική ιδεολογία και ρητορεία κατά την ύστερη βενετοκρατία στο Ιόνιο», 
Πρακτικά ΚΕ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου 21-23 Μαΐου 2004, Θεσσαλονίκη 2005, 75-
86· ΣΤ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ, «Ειδήσεις για την πνευματική ζωή στον Χάνδακα από το 16ο βιβλίο 
της “Istoria Candiana” του Ανδρέα Κορνάρου», στο: Παιδεία και Πολιτισμός στην Κρήτη Βυ-
ζάντιο-Βενετοκρατία. Μελέτες αφιερωμένες στον Θεοχάρη Δετοράκη, επιμ. Ι. Βάσσης – Στ. 
Κακλαμάνης – Μ. Λουκάκη, Ηράκλειο 2008, 115-249· ST. KAKLAMANIS, «Partendo da 
Candia. Pubbliche manifestazioni in onore di Gian Giacomo Zane, ex capitano general di 
Creta», στο: I Greci durante la venetocrazia: Uomini, spazio, idee (XIII-XVIII sec.). Atti del 
Convegno Internazionale di Studi, Venezia, 3-7 dicembre 2007, a cura di Chr. Maltezou – A. 
Tzavara – D. Vlassi, Venezia 2009, 291-302. 

21. AGOSTIN CAPELLO, Orationi, ό.π. 57. Για τη δράση του Andrea Valier στη διάρ-
κεια του κρητικού πολέμου, βλ. ANDREA MARMORA, Della Historia di Corfù, Venezia 
1672, 447-448. 
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[Διείσδυσε λοιπόν η Εξοχότητά Σας στις προσωποποιήσεις, σε εκείνες που με τα χυ-
μένα χρώματα από τις διαλυμένες φλέβες μιλούσαν με τα πληγωμένα στόματα. Εκεί-
νες οι βαλσαμωμένες ψυχές, οι οποίες από το πυρ της Κρήτης πέρασαν στον ουρανό, 
όπως τόσοι Ηρακλείδες φαρμακωμένοι από το αίμα του Οθωμανού Νέσσου, εξαιτίας 
της Θρήισσας Διηάνειρας, της ζηλότυπης για τον έρωτα που έδειχναν για την πλατιά 
θάλασσα της Αδριατικής, την Ιόλη]. 

Σε άλλη πάλι σύναξη ακαδημαϊκών, στην Αcademia Olimpica της Vicenza, η 
έκλειψη της θρακικής Ημισελήνου αποτέλεσε αποκλειστικό θέμα συζήτησης, 
αφού οι συμμετέχοντες ακαδημαϊκοί κλήθηκαν να αναπτύξουν το θέμα: «la luna di 
Tracia eclissata». Στόχος της συζήτησης ήταν η υπεράσπιση της βενετικής 
Δημοκρατίας απέναντι στις επιθέσεις των Οθωμανών22. 
Το ίδιο θέμα ήταν περισσότερο αρεστό στον κηρυγματικό λόγο, όπου η 

δήλωση των «απίστων» γινόταν συνήθως με την κερασφόρο θρακική Ημισέληνο. 
Σε μία αποστροφή του κηρύγματός του, τη Μεγάλη Παρασκευή του έτους 1696, 
ένας φλωρεντινός ιεροκήρυκας ζητούσε να μάθει από τον «Κύριο των Δυνάμεων» 
(η χρήση του Gran Signor ίσως εμφαντικά για την πρόκληση συνειρμού με το 
προσδιοριστικό των οθωμανών διοικητών), πόσο θα διαρκούσε η κυριαρχία της 
θρακικής σελήνης στα μέρη που είχαν ποτιστεί από το αίμα Εκείνου και από τα 
δάκρυά του:  

E fino a quanto, o Gran Signor degl’eserciti, andrà superba di calpestrare un 
terreno irrigato dal vostro sangue, bagnato da vostre lacrime l’infedeltà? Fin 
a quanto in somum soportarete che ove pianse a morir vostro per orrore il 
sole, alza orgogliosa le corna sue temerarie la Tracia Luna23? 
[Και έως πότε, ω Μέγα Κύριε των στρατευμάτων, οι άπιστοι περήφανα θα καταπα-
τούν τη γη, την ποτισμένη από το αίμα σου και τη βρεγμένη από τα δάκρυά σου; Έως 
πότε επιτέλους θα ανέχεσαι εκεί όπου σκοτείνιασε ο Ήλιος εξαιτίας του θανάτου σου, 
εκεί να υψώνει περήφανα τα ξεδιάντροπα κέρατά της η Θρακική Σελήνη;]. 

Μέσα στην ίδια, όπως και παραπάνω, δουκική εκκλησία του αγίου Μάρκου, 
ένας άλλος ιερωμένος εξέφραζε την πίστη ότι οι εξ ουρανού καταβάντες λέοντες 
στην Αδριατική θα συνέτριβαν την οίηση της κερασφόρου θρακικής Ημισελήνου:  

22. [F. LAMPERTICO], All’ Academia Olimpica di Agricoltura Scienze Lettere ed Arti,
questi ricordi academici e letterari offre Fedele Lampertico Presidente anno 1872, 56-57. Δεν 
γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο στον οποίο το θέμα απασχόλησε τους ακαδημαϊκούς, υποθέτουμε 
στον 17ο αιώνα. 

23. GIO. ANTONIO FEDERICI, La causa di Gesù Cristo esposta al Sereniss. Doge ed
all’augustissimo Senato di Venezia. Predica della passione detta nel Venerdi Santo nella fa-
mosa Basilica di S. Marco ...l’anno 1696 li 20 d’Aprile, Venezia 1725, 15.  
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Leoni discesi certamente dal cielo, sopra l’Adriatico Mare...a spezzare le 
superbe corna della Tracia luna24. 
[Πράγματι, λιοντάρια που θα κατεβούν από τον ουρανό στη θάλασσα της Αδριατικής... 
για να συνθλίψουν τα περήφανα κέρατα της θρακικής Σελήνης].  

Στην πεποίθηση των ιερωμένων του 17ου και 18ου αιώνα25 το αντίδοτο για το 
χτύπημα από τα «κέρατα» της Ημισελήνου ήταν η δύναμη του κηρύγματος και ο 
χριστιανικός Σταυρός, που την έτρεπαν σε φυγή και προκαλούσαν την έκλειψη και 
τον αφανισμό της («Onde miro al splendor, ch’ogn’altro eccede,/ Ecclissata fuggir 
la Tracia luna»)26. Στον αγώνα τους αυτόν οι ιεροκήρυκες, όπως ο ιησουΐτης 
μοναχός Saverio Vanalesti, έβλεπαν ως βοηθό τους τη Θεοτόκο, η οποία 
βρισκόταν πάνω στα ακρόπλωρα εκείνων που πήγαιναν να «κεραυνοβολήσουν την 
ασέβεια της Θράκης» («e lei su quei legni guerrieri che vanno a fulminare la in-
fedeltà della Tracia»27). Ο ίδιος μάλιστα ιεροκήρυκας, μέσα στην εκκλησία του 
αγίου Μάρκου, προέτρεπε απροκάλυπτα τους πιστούς σε «ιερό πόλεμο», 
προκειμένου να θαφτεί μέσα στις σπηλιές η «αχρεία Θράκη»: 

Ite a rapire l’Alcorano dalle Meschite per condannarlo al fuoco-ite a risospi-
gnere nelle antiche caverne del suo timore la viltà della Tracia28.  
[Εμπρός, αρπάξτε το Κοράνι από τα τζαμιά για να το ρίξετε στη φωτιά, εμπρός ωθή-
στε ξανά μέσα στις αρχαίες σπηλιές του φόβου τη φαυλότητα της Θράκης]. 

Η λύση της πολιορκίας της Βιέννης το 1683 υμνήθηκε δεόντως από τις συνά-
ξεις των ακαδημαϊκών. Στην Accademia della Crusca αναπέμφθηκαν έμμετρες 
προσευχές στην Παναγία, η οποία απέτρεψε τη «θρακική Ημισέληνο» να ανοίξει 
τις πόρτες της Βιέννης, και συγχρόνως εκφράστηκαν οι ελπίδες για την αναγέννη-
ση του Βυζαντίου. 

Così sforza à lambir la Tracia Luna 
Le Porte à Vienna, e un dì Bizanzio ancora 
Torni à lattar la Santa Fede in cuna29. 

                                                  
24. G. GIRALDI, Predica detta nella chiesa ducale di San Marco nella Domenica delle 

Palme, Venezia 1733, 7. 
25. Για τη συμμετοχή των μοναστικών ταγμάτων (και ειδικά των Φραγκισκανών) στην πο-

λεμική κατά των Οθωμανών βλ. M.P. PEDANI, «Oltre la retorica», ό.π. 180. 
26. DOMENICO PULAZZINI, Gli Albori poetici, [Cesena 1645], 125. 
27. Raccolta di panegirici sopra tutte le festività di Nostro Signore, di Maria Vergine e 

de’Santi, t. sesto, edizione prima, Venezia 1762, 304. 
28. Raccolta di panegirici, ό.π. 306. 
29. FRANCESCO ANTONIO TINASSI, Applausi poetici per la liberazione di Vienna 

dall’Armi Ottomane. Componimenti di varii sogetti Raccolti da..., Roma 1684, 1. Για την πο-
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[Έτσι η θρακική Σελήνη σπρώχνει για να αγγίξει τις πόρτες της Βιέννης, και μια μέ-
ρα το Βυζάντιο θα επιστρέψει για να θρέψει την Άγια Πίστη στο λίκνο της]. 

Από τους στίχους των ίδιων ακαδημαϊκών, τονίστηκε η επιβολή των 
Αυστριακών στους Θράκες («Vennero l’Austria à soggiogare i Traci» και «vinse 
in riva al Danubio i Traci arcieri»), χλευάστηκε η θρακιώτικη περηφάνεια 
(«tracio orgoglio») και η ηττημένη θρακική Ημισέληνος, η οποία υποτάχθηκε 
στον αυστριακό αετό και το έμβλημά της στάλθηκε τρόπαιο στον πάπα («La Tra-
cia Luna fuggì sconfitta» και «L’Aquila Austriaca ha per valore/schiaccar sotto i 
suoi piè la Tracia Luna». Επίσης «La Tracia Luna orribilmente involta fra nubi 
di furor, e sdegno insano»)30. Η συμμαχία Αυστρίας και Πολωνίας σήμανε το 
τέλος της «ορμής των Θρακών» και προδιέγραψε το τέλος του «Βυζαντίου», έδρας 
των Οθωμανών, μετά τις αποτυχίες του «Θρακιώτη Ξέρξη» ο οποίος διάβηκε τα 
Δαρδανέλια: 

Co’ l’ombre sol del Marzial Cimiero 
Vedrò il Trace frenar l’impeto insano. 
[Και μόνο εξαιτίας της σκιάς της στρατιωτικής περικεφαλαίας, θα δω τον Θράκα να 
σταματά την έξαλλη ορμή του]. 
Και :  
Mosse affidato à un traditor Consiglio 
Le bistonie falangi il Tracio Serse. 
[Έχοντας εμπιστοσύνη σε ένα Συμβούλιο-προδότη, ο Θρακιώτης Ξέρξης μετακίνησε 
τις φάλαγγες των Βιστώνων]. 
Για να καταλήξει με την προειδοποίηση:  
Trema, ò Bizanzio Tu, ch’ove s’aduna 
Co l’Austriaco il Polono in lega, hai visti 
Forza, e Ardir, Senno, e Fè, Virtù, e Fortuna31. 
[Και εσύ, ω Βυζάντιο, να φοβάσαι! Γιατί, όπου ενώνεται σε συνασπισμό ο Αυστριακός 
με τον Πολωνό, έχεις δει συνασπισμένες τη δύναμη και το κουράγιο, τη σοφία και την 
πίστη, την αρετή και την τύχη]. 

Στον απόηχο της πτώσης της Κρήτης και αργότερα της πολιορκίας της Βιέν-
νης ο Οθωμανός δηλώνεται και ως «θρακιώτικο σκυλί» («A la rabbia del can, ch’n 

λιορκία της Βιέννης και τη χρήση του αντιθετικού ζεύγους «Ημισέληνος-Σταυρός» στη σύγ-
χρονη ιστοριογραφία βλ. J. STOYE, 1683. Η πολιορκία της Βιέννης από τους Τούρκους. Η 
μεγάλη αναμέτρηση μεταξύ Σταυρού και Ημισελήνου, απόδοση στα ελληνικά Κ. Γεωργαντάς, 
Eurobooks 2011. 

30. FRANCESCO ANTONIO TINASSI, ό.π. 8, 19, 45, 49, 57, 75.
31. FRANCESCO ANTONIO TINASSI, ό.π. 17 και 62. Για τον «νέο Ξέρξη» βλ. και A.

MEDIN, La storia, ό.π. 237. 
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Tracia regna32.-Ed hor che insulta, e latra il Tracio cane al battezzato gregge33.- 
/urla e minaccia il Tracio cane»34), ως «θρακικό τέρας» («Tracio mostro») που 
θέλησε να ανέβει στον θρόνο της Αυστρίας35, ακόμη πιο εμφαντικά ως «φαρ-
μακερός δράκος της Θράκης», εναντίον του οποίου επέδραμαν οι «γενναίοι αετοί» 
(«Il volo dell'aquile generose contro il velenoso dragone della Tracia»)36, και αργό-
τερα και ως «θρακιώτικο φαρμακερό φίδι» («il Tracio serpe di veleno infetto»)37.  
Η συμμαχία της Βενετίας με τους Αυστριακούς επέφερε μεγάλες καταστρο-

φές στον τουρκικό στρατό, στη διάρκεια των συγκρούσεων στον βαλκανικό χώρο, 
και έσωσε την Κέρκυρα από την απειλή. Η εικόνα με το «αίμα των Θρακών» να 
βάφει τα πεδία των μαχών, ζωγραφίστηκε στους στίχους του Pier Jacopo 
Martello, ιταλού δραματουργού και μέλους της Accademia dell’Arcadia της Bolo-
gna, με τον τίτλο Per le Vittorie riportate contro del Turco dall’Armi Imperiali, e 
Venete [Για τις νίκες που κατάφεραν τα αυτοκρατορικά και βενετικά όπλα κατά 
των Τούρκων].  

Romor scese là giù ne i campi Elisi, 
Dove fra i sacri, e sempre verdi allori 
Stansi a quell’ ombre onor d’Imperadori, 
Il ratto Scipio, e il tardo Fabio assisi, 
E a Lor fama dicea, quai Traci uccisi 

                                                  
32. TOMASO GAUDIOSI, L’arpa poetica, Napoli 1671, 276. Βλ. και A. MEDIN, ό.π. 

554. Ο ίδιος ποιητής σε ένα άλλο του ποίημα, συνθεμένο μετά τις νίκες των Βενετών στα 
Δαρδανέλια, με τίτλο Vittoria segnalata de Venetiani contra il Turco, προκαλούσε το 
«πανούργο σκυλί» («torna ò perfido can nel gran canale»), σίγουρος ότι θα έπεφτε στα «νύχια 
του κραταιού λέοντος» (TOMASO GAUDIOSI, ό.π. 259).  

33. FRANCESCO DE LEMENE, Dio. Sonetti, e hinni consagrati al Vicedio Innocenzo 
Undecimo, Venezia 1685, 9.  

34. FRANCESCO ANTONIO TINASSI, Applausi poetici, ό.π. 36. Για τον χαρακτηρισμό 
«cane» («cani turchi») βλ. P. PRETO, Venezia e i Turchi, ό.π. 72· L. MICHELACCI (a cura 
di), Paolo Giovio. Commentario de le cose de’Turchi, Bologna 2005, 10· M. FORMICA, Lo 
specchio turco, ό.π. 54, 62, 83 σημ. 47 όπου και άλλη βιβλιογραφία. 

35. FRANCESCO ANTONIO TINASSI, ό.π. 31. 
36. Να σημειωθεί ότι η έκφραση βρίσκεται στόν τίτλο του βιβλίου του Pasquale Biondi, Il 

volo dell’aquile generose contro il velenoso dragone della Tracia et i progressi della cristiana 
religione col mezo del valore delle lucentissime sable germane, e polacche nella presente 
campagna del 1684, Venezia 1684. Το έργο αναφέρεται στη βιβλιογραφία και με τον τίτλο στα 
λατινικά Volatus Aquila contra Draconem Turcicum, Venetiis 1684 (Gli scrittori d’Italia, 2, 
parte II, Brescia 1760, 1249), από τον οποίο προκύπτει φανερά η ταύτιση των όρων. 

37. Rime degli Arcadi tomo sesto. All’Illustriss. ed Eccellentiss. Signore. Il signor D. Gio. 
Antonio Moncada, e Aragona, Roma 1717, 55. 
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Tinsero in rosso al Savo lor gli umori, 
E quai poi di Corcira a i difensori 
Di pugno uscir, per lungo mar divisi38. 
[Οι κραυγές έφτασαν εκεί κάτω στα Ηλύσια Πεδία, εκεί όπου ανάμεσα στις ιερές και 
καταπράσινες δάφνες, κάθονται, κάτω από τη σκιά της τιμής των αυτοκρατόρων, ο 
ταχύς Σκιπίων και ο αργός Φάβιος. Και σε αυτούς η Φήμη έλεγε πως οι σκοτωμένοι 
Θράκες έβαψαν με το αίμα τους κόκκινη τη Σαβοΐα και πως, αργότερα, εκείνοι που ξέ-
φυγαν από τους υπερασπιστές της Κέρκυρας, διαλύθηκαν κατά μήκος της θάλασσας]. 

Η ίδια εικόνα με το «θρακικό αίμα» να γράφει το τέλος της «Θράκης» με τον 
Ευγένιο της Σαβοΐας, μετά τη νίκη στο Βελιγράδι, υπάρχει και στους «προφητι-
κούς» στίχους ενός μέλους της αρκαδικής ακαδημίας της Ρώμης. Αξίζει να παρα-
τηρήσουμε ότι και στους στίχους αυτούς, όπως και προηγουμένως, οι Οθωμανοί 
δηλώνονται συνεκδοχικά ως Θράκη και ως υπεροπτικό Βυζάντιο:  

Cadrà, Belgrado. A’miei pensier la spene,  
E à miei desir la Santa Fe il predisse: 
Il fato là del Savo in sull’arene 
Col Tracio sangue ancora un dì lo scrisse. 
Scrisse: La Tracia andrà fra le catene 
per man d’Eugenio in sull’estreme risse; 
.... 
Non lungi è il dì fatale: e il santo, e giusto 
Presagio avvererà, che ancor l’altero 
Bizanzio a piè cadrà del Giove Augusto39. 
[Το Βελιγράδι θα υποκύψει. Στις σκέψεις μου η ελπίδα και στις επιθυμίες μου η Άγια 
Πίστη τόχουν προφητέψει. Σε εκείνες τις αρένες το πεπρωμένο του Σουηβού με θρακι-
κό αίμα ακόμα μια μέρα τόχει γράψει. Έγραψε: Η Θράκη θα υποδουλωθεί από το χέρι 
του Ευγένιου στις τελευταίες αψιμαχίες... Δεν είναι μακριά εκείνη η μοιραία μέρα που 
ο άγιος και δίκαιος οιωνός θα εκπληρωθεί, τότε που το υπεροπτικό Βυζάντιο θα γονα-
τίσει πάλι μπροστά στον Αύγουστο Δία]. 

Η πολιορκία της Κέρκυρας από τους Οθωμανούς το 1716 και η λύση της, που 
αποδόθηκε σε θαυματουργή επέμβαση του προστάτη του νησιού αγίου Σπυρί-
δωνα, προκάλεσε την παραγωγή ή την ανανέωση υμνογραφικών κειμένων, προς 
τιμήν του αγίου, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης. Οι ορθόδοξοι ποιητές ή οι επιμελητές 
των ύμνων επέλεξαν να ονομάσουν τους Οθωμανούς, Αγαρηνούς, Ισμαηλίτες ή και 

38. PIERJACOPO MARTELLO, Versi e prose, parte seconda, Bologna 1729, 231.
39. Rime degli Arcadi tomo sesto, ό.π. 229 (Rime d’Ilindo Paragenite). Για τις προφητείες

σχετικά με τις τύχες των Τούρκων βλ. P. PRETO, Venezia e i Turchi, ό.π. 44-58.  
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βαρβάρους40, εκφράσεις παγιωμένες στο θρησκευτικό περιβάλλον.  
Άλλοι όμως λόγιοι, ακόμα και ιερωμένοι, ανανέωσαν την προσήλωση των 

συγχρόνων τους Ιταλών στη χρήση λεκτικών μοτίβων με αναφορές στη Θράκη, με 
τις ίδιες εκφράσεις στην ελληνίδα λαλιά. Η αφόρμηση ήταν η ίδια, η ανέλπιστη 
δηλαδή έκβαση της πολιορκίας της Κέρκυρας, η οποία συμπλήρωσε τον θρίαμβο 
του Ευγένιου της Σαβοΐας στο Πετροβαραντίν και ταπείνωσε τους «βάρβαρους 
πολιορκητές», αφού τους ανάγκασε να επιστρέψουν στα μέρη τους, στα «βυζαντι-
νά πεδία»41.  
Ο γνωστός λόγιος Νικόλαος Βουβούλης, σε ένα επίγραμμά του προς τον «Μέ-

γαν προστάτην καί εὐεργέτην ἐν Κερκύρα Σπυρίδωνα», αφορμώμενος από τη 
θαυματουργή επέμβαση του αγίου, έκανε λόγο για τη γεμάτη φόβο φυγή τού «ά-
γριου θρακιώτη επιδρομέα»: Σῇσι γάρ ἱκεσίῃς πολιορκία ὤλετ’ ἀπεινής/Θρήξ ὅτ’ 
ἐπιδρομάδην ὤχετο δειμαλέος42. Ομοίως, ο ιερομόναχος και δάσκαλος Βίκτωρας 

                                                  
40. Στην ακολουθία του αγίου Σπυρίδωνος που τύπωσε ο ιερέας Ανδρέας Μαρίνης το 1718 

στη Βενετία, προβάλλεται το υπερφυές θαύμα της εκδίωξης των Οθωμανών από το νησί, «τό 
κατά Ἀγαρηνῶν τερατούργημα», που συνέβαλε στη νίκη των «Ἑνετών» με τους «Ἰσμαηλίτες» 
(E. LEGRAND, Bibliographie Hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés en 
grec par des grecs au dix-huitième siècle, 1, Paris 1918, αρ. 114). Σε άλλη έκδοση οι Οθωμα-
νοί είναι οι «παῖδες τῆς Ἄγαρ», οι «Ἰσμαηλίτες» που φαίνονται ως «ψάμμος παράλιος», οι «βάρ-
βαροι», γι’αυτό και οι Κερκυραίοι αναπέμπουν τα νικητήρια στον λυτρωτή της Κέρκυρας με τον 
δικό τους ακάθιστο ύμνο ανακράζοντας «ἐκ βαρβάρων ὦ Σπυρίδων περιφρούρησον» (Η θεία και 
ιερά Ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Σπυρίδωνος...Νεωστί μετατυπωθείσα μετά της 
προσθήκης των Εγκωμίων... Εν τω τέλει προσετέθη και η Ακολουθία του γεγονότος υπερ-
φυούς θαύματος εν Κερκύρα κατά των Αγαρηνών ..., Ενετίησι 1764, 59, 60-61, 63, 64). Ο 
Πέτρος Κασιμάτης, ο οποίος είχε και βιωματική εμπειρία, στην ακολουθία που δημοσίευσε το 
1717, προτιμά να αποκαλεί τους Τούρκους Αγαρηνούς («μετά λυσσώδους ὁρμῆς τῶν ἀθέων 
Ἀγαρηνῶν, διά τε γῆς καί θαλάσσης ἐπιδραμόντων»: Η θεία και ιερά Ακολουθία του εν αγίοις 
πατρός ημών Σπυρίδωνος.. Νεωστί μετά της προσθήκης των Εγκωμίων... Επιμελείᾳ και ανα-
λώμασιν του ταπεινού Πέτρου Κασιμάτη ιατροσοφιστού Κερκυραίου, Ενετίησιν 1717, 45). 
Ομοίως επιλέγει τον όρο Αγαρηνοί και ο «ζηλωτής» ορθόδοξος Αθανάσιος Πάριος («Ἀγαρηνῶν 
πολιορκία»: Ουρανού κρίσις... συντεθέν ...παρά ζηλωτου τινος αδελφού, εν Αθήναις 1850, 10). 

41. Ο εγκωμιαστής του Ευγένιου της Σαβοΐας απευθυνόμενος στους πολιορκητές της Κέρ-
κυρας: «Sciogliete intanto le vele ai venti o Barbari Assalitori, dileguatevi, e abbandonate 
l’impresa, Corfù non caderà, perchè Eugenio ha gia vinto: e vi basti ora il solo grido della sua 
vittoria, perchè sulle arene di Bisanzio incontrerete poi i miseri avanzi delle vostre schiere, 
spogliati d’arme, e d’ insegne» (Orazione in morte di Eugenio Francesco Principe di Savoja, 
Padova 1737, XLV). Ο ίδιος στον επικήδειο λόγο, αναφερόμενος στους Τούρκους χρησιμοποιεί 
το εξής λεκτικό: «forze dell’Asia, Tiranno dell’Oriente, Nemico, gli empi Nemici di Cristo, Po-
tenza Ottomana» (Orazione, ό.π., XXXI , XXXIII, XXXVI , XLIII, XLV).  

42. Η θεία και ιερά Ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Σπυρίδωνος... Επιμελεία και 
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Κλαπατζαράς, σε έναν εγκωμιαστικό λόγο προς τιμήν του λατίνου αρχιεπισκόπου 
Angelo Maria Querini, έπλεξε το εγκώμιο της μητρόπολης Βενετίας αλλά και της 
Κέρκυρας, η οποία με θεϊκή παρέμβαση κατεδάφισε τη «θρακική επέλαση»: 
Ἔγνω γάρ αὐτήν τάς ἄλλας τῶν νήσων, τῇ γενναιότητι, τῇ λαμπρότητι, καί τῇ 
ἰσχύϊ ὑπερπηδᾶν, ἐξ οὗ ὑπερνικήσασα παμπληθῆ τῶν ἀντιπάλων, ἐπικουρίᾳ 
Θεοῦ κατηδάφισε Θρακῶν παρεμβολάς, καί κατάβαλε θράσος γαυρότητος ἐκτε-
τυφωμένων νηῶν43. 
Τελειώνοντας το σύντομο αυτό εράνισμα, θα πρέπει ίσως να διευκρινίσουμε 

ότι οι εκφράσεις για τους Οθωμανούς με αναγωγή ή ταύτιση με τη Θράκη και 
τους Θράκες δεν απουσιάζουν εντελώς από τον λόγο των ιστοριογράφων44. Σε κεί-
μενο ιστορικό, στο οποίο περιγράφεται η μεταφορά του λειψάνου του αγίου Σπυρί-
δωνος από την Κωνσταντινούπολη στην Κέρκυρα, ο συγγραφέας Νικόλαος Βούλ-
γαρης κάνει λόγο για την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τους 
Θράκες («ma presa da Traci Costantinopoli»45), όμοια όπως ο Βενετός Giacomo 
Fiorelli στην ανθολογία του μνημόνευε την κατάληψη της Κορώνης καθώς και την 
πολιορκία της Αμμοχώστου από τους Θράκες («Quando presa da Traci la città di 
Corone/ per soccorrere Famagosta assediata da Traci»)46. 
Ένας άλλος βενετός υπήκοος, ο Κερκυραίος Ανδρέας Μάρμορας, ο οποίος μά-

λιστα καυχιόταν ότι καταγόταν από βυζαντινή αυτοκρατορική οικογένεια, χρησι-
μοποιεί τους όρους Θράκη, Θράκες και θρακικός αναφερόμενος στους Οθωμανούς. 
Στο έργο του, τυπωμένο μετά την πτώση της Κρήτης, αφού περηφανευόταν για 
την Κέρκυρα που με τις οχυρώσεις της δεν φοβόταν τη «θρακική υπεροψία» 
(«nulla temerebbero del Tracio orgoglio i fedeli»), αναφερόταν στον σουλτάνο 
Σουλεϊμάν τον μεγαλύτερο «αλαζόνα της Θράκης» («Solimano, di cui piu fiero non 
hebbe la Tracia») και μιλούσε για το τραγικό σκηνικό της διχόνοιας των δυτικών 

αναλώμασιν... Πέτρου Κασιμάτη, ό.π. 6. 
43. ΒΙΚΤΩΡ ΚΛΑΠΑΤΖΑΡΑΣ, Λόγος εγκωμιαστικός Εις τιμήν και αίνον του πανιε-

ρωτάτου και σοφωτάτου Κυρίου, Κυρίου Αγγέλου Μαρία Κουερίνου, Ενετίησι 1725, 4. Για τον 
συνθέτη και το έργο του βλ. Π. ΤΖΙΒΑΡΑ, «Η πρόσληψη της εικόνας των Βενετών κυριάρχων 
μέσα από ένα υμνογραφικό κείμενο: η ακολουθία του αγίου Νικολάου, όχημα εξύμνησης της 
Γαληνοτάτης», στο: Θράκιος, επιμ. Γ.Κ. Παπάζογλου, Κομοτηνή 2006, 208-209. 

44. Παρότι οι βενετοί ιστοριογράφοι δεν χρησιμοποιούν στον επίσημο λόγο τις εκφράσεις
με το συνδηλωτικό της Θράκης, εντούτοις οι βενετοί αξιωματούχοι τις γνώριζαν αφού ήταν 
δέκτες των αφιερωματικών κειμένων των έργων. Αναφέρουμε, για παράδειγμα, ότι το έργο του 
αυγουστινιανού μοναχού Giacomo Fiorelli, Detti e fatti memorabili del Senato e patrizi veneti, 
έκδοση 1672, το οποίο γέμει από τις ανωτέρω εκφράσεις, είναι αφιερωμένο στον δόγη Dome-
nico Contarino και στη βενετική Γερουσία. 

45. NICOLÒ BULGARI, Vera Relatione, ό.π. 3.
46. GIACOMO FIORELLI, Detti e fatti memorabili, ό.π. 122, 226.
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χριστιανών, το οποίο παρακολουθούσαν οι «Θράκες θεατές» («quali scene funeste 
di tragici avvenimenti non rappresentarono, per fare spettatori gli Traci, che si 
profittano delle nostre discordie?»)47. Λίγο αργότερα από τον Μάρμορα, στις ιστο-
ριογραφικές ενθυμήσεις για την ανακατάληψη της Πελοποννήσου από τους Βενε-
τούς, ο Giuseppe Maria Ruinetti, στην ενότητα για τη Ναύπακτο, έκανε λόγο για 
την απαλλαγή της από τον «τυραννικό ζυγό της Θράκης» («tirannico giogo della 
Tracia»)48. 
Πώς όμως και για ποιους λόγους διαδόθηκε τόσο πολύ η ονομασία Θράκες και 

Θράκη στη θέση των Οθωμανών; Σίγουρα δεν πρόκειται για σύγχυση ούτε της 
γεωγραφικής έννοιας της Θράκης, η οποία σαφώς είχε μεταβληθεί από την αρχαι-
ότητα στη βυζαντινή εποχή49, ούτε της εθνολογικής προέλευσης των Οθωμανών.  
Οι δυτικοί συγγραφείς γνώριζαν ότι οι Ρωμαίοι είχαν καθυποτάξει και τις έξι 

επαρχίες της Θράκης: την ομώνυμη, την Κάτω Μυσία, τη Σκυθία, τη Ροδόπη και 
την ευρωπαϊκή Θράκη με πρωτεύουσα το Βυζάντιο50. Γνώριζαν επίσης ότι η 
Θράκη ήταν η ρωμαϊκή επαρχία την οποία επέλεξε ο Κωνσταντίνος για να χτίσει 
τη Νέα Ρώμη («Ch’andar Regina in la Citta famosa ch’il chiaro Costantino in 
Tracia eresse»)51.  
Στα πριν της τέταρτης σταυροφορίας χρόνια, στην περίοδο δηλαδή της ζωής 

της βυζαντινής αυτοκρατορίας, η περιοχή αποτελούσε το ομώνυμο θέμα Θρά-
κης52. Ο νεαρός Αλέξιος Δ΄ θα οδηγούσε τους σταυροφόρους στη Θράκη, εκεί όπου 
ο θείος του Αλέξιος Γ΄ συσπείρωνε τον λαό με το μέρος του («a combattere contro 
il partito di suo zio, che in Tracia sollevava i popoli a suo favore»)53. Για τους 

                                                  
47. ANDREA MARMORA, Della Historia, ό.π. 6, 298, 453. 
48. GIUSEPPE MARIA RUINETTI, Memorie istoriografiche del regno della Morea. 

Racquistato dall’armi della Seren.ma Republica di Venetia; di quello di’ Negroponte e de 
littorali fino à Salonicchi, Venezia 1688, 239. 

49. Βλ. Α. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ, «Αι γεωγραφικαί περιπέτειαι του ονόματος Θράκη», Θρακικά 
1 (1928) 374-392. 

50. ANTONIO FORESTI, Del Mappamondo Istorico, t. secondo. Contiene le cose della 
Republica, e monarchia Romana dalla fondazione di Roma sino all’anno di Christo 1690, 
Parma 1690, 198. 

51. ANDREA SALVADORI, Le poesie, χ.χ., 164. Στα χρόνια του Διοκλητιανού υπήρχε η 
επαρχία Θράκης, μεταξύ Αίμου και Ροδόπης, με πρωτεύουσα τη Φιλιππούπολη (Χ.Α. ΚΥΡΙΑ-
ΖΟΠΟΥΛΟΣ, Η Θράκη κατά τους 10ο-12ο αιώνες. Συμβολή στη μελέτη της πολιτικής, διοι-
κητικής και εκκλησιαστικής της εξέλιξης, Θεσσαλονίκη 2000, 79).  

52. Το θέμα Θράκης ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα, στον 9ο αιώνα περιελάμβανε την περιοχή με-
ταξύ Ευξείνου Πόντου και Προποντίδας, ενώ λίγο πριν από τα μέσα του 11ου αιώνα εμφανίζεται 
ενωμένο με εκείνο της Μακεδονίας βλ. Χ.Α. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ό.π. 87, 180-186, 199. 

53. ABATE LAUGIER, Storia della Repubblica di Venezia, dalla sua fondazione fino al 
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Έλληνες, βενετούς και μη υπηκόους, η Θράκη (Θρακία ή Ρωμανία) λογιζόταν ως 
αυτόνομη γεωγραφική και εθνολογική οντότητα. Οι Θράκες περιλαμβάνονταν 
στους πληθυσμούς που είχαν πληγεί από την επέλαση των Οθωμανών, όπως έ-
γραφε ο Κερκυραίος ουμανιστής Αντώνιος Έπαρχος, τα κείμενα του οποίου είχαν 
αποδέκτες δυτικούς αξιωματούχους και πολιτικούς: «Τίνα γάρ οὐκ ἠδίκησεν ἡ 
βάρβαρος αὕτη τοῦ διαβόλου φυλή τοῦ Μωάμεθ;....Οὐ Θράκας; Οὐ Μακεδόνας;», 
και αλλού: «Οὐ Θράκης ἁπάσης, οὐ Μακεδονίας ἐπέβη, ὅθεν ἡ πανωλεθρία τοῖς 
Ἕλλησι;»54. Τέλος, οι περιηγητές και οι γεωγράφοι του 18ου αιώνα είχαν σαφή 
συνείδηση ότι με τον όρο Θράκη απέδιδαν την ομώνυμη βυζαντινή επαρχία, την 
περιοχή της ευρωπαϊκής Τουρκίας, το κέντρο τότε της οθωμανικής αυτοκρατορίας 
αλλά και μια ελληνική περιοχή, γνωστή μετά την τέταρτη σταυροφορία ως 
Ρωμανία55. 
Εντούτοις, οι Οθωμανοί πριν ακόμα γίνουν κύριοι όλης της αυτοκρατορίας, για 

τον βυζαντινό και λατινόφιλο Δημήτριο Κυδώνη έγιναν οι οικιστές της Θράκης56 
και αργότερα για τους περισσότερους δυτικούς συγγραφείς οι ίδιοι έγιναν οι κύριοι 
της Θράκης, όπου είχε την έδρα της η βυζαντινή αυτοκρατορία, γι’ αυτό και οι 
σουλτάνοι ονομάζονται Gran Signori di Tracia57. Ακόμη και αν ο σουλτάνος 

presente, II,Venezia 1767, 196. 
54. E. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ, Αντώνιος Έπαρχος. Ένας Κερκυραίος ουμανι-

στής του ΙΣΤ΄ αιώνα, Αθήνα 1978, 232, 242. Επίσης βλ. GIOVANNI BATTISTA SPADA, 
Giardino de gli epiteti, traslati, et aggiunti poetici italiani, Bologna 1665, 776. 

55. Βλ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ, Γεωγραφία Παλαιά και Νέα..., Ενετίησι 1728, 417 (όπου οι όροι
Θράκη, Θρακία, Ρωμανία). Επίσης, Il viaggiatore moderno ossia la vera guida per chi viaggia, 
edizione terza veneta, Bassano 1789, 157, 162 («Fra tutte le dette provincie io prenderò a de-
scrivere la Tracia per essere il centro della potenza ottomana», «Questa Grecia moderna, detta 
da Turchi Romelia, abbracia la Tracia, o Romania, la Macedonia, l’Acaja degli antichi, oggi 
Livadia o propria Grecia, e la Morea, coll’isole dell’Arcipelago»)· GIOVANNI SAGREDO, 
Memorie Istoriche de monarchi Ottomani, Venezia 1673, 3. Για την ταύτιση της Θράκης με τη 
Ρωμανία ήδη από τους γεωγράφους του 16ου αιώνα βλ. ABRAHAM ORTELIUS, Thesaurus 
Geographicus, Antverpiae 1596, λήμμα Thracia («Hodie uno nomine Romania nuncupatur»). 

56. Γράφει ο Κυδώνης: «Οὐκ ἤρκεσε δέ αὐτοῖς ἐνταῦθα που στῆσαι τήν ὕβριν ἀλλά τόν
Ἑλλήσποντον διαβάντες, τάς ἐπέκεινα πόλεις δουλεύειν ἠνάγκασαν καί νῦν ἀσφαλέστερον οὗτοι 
ἤ πρότερον ἡμεῖς τήν Θράκην οἰκοῦσιν» (J. P. MIGNE, Patrologia Graeca, 154, c. 965. Βλ. 
και Τ. ΛΟΥΓΓΗΣ, «Η ιστορική διαδρομή της Θράκης στα πλαίσια της βυζαντινής αυτοκρατο-
ρίας», Θράκη. Ιστορικές και Γεωγραφικές Προσεγγίσεις, Αθήνα 2000, 106). Για τους βυζαντι-
νούς συγγραφείς οι οποίοι ονόμαζαν Θράκη την ευρύτερη περιοχή που κατέκτησαν οι Οθωμανοί 
το 1365 βλ. Α. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ, «Αι γεωγραφικαί περιπέτειαι», ό.π. 386. 

57. MARC’ANTONIO GINANNI, L’ Arte del blasone, ό.π. 252, 859 στην παρουσίαση
των οικοσήμων (arme), στο λήμμα luna αναφέρεται: «Ottomani gran signori di Tracia portano 
di verde con una luna d’argento». 
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Σουλεϊμάν παρέσυρε, με τη μεγαλοπρέπειά του, τον βενετό συγγραφέα να τον 
ονομάσει αφέντη του Βυζαντίου, «Solimano gran Signore di Bisantio», ο ίδιος 
συγγραφέας, στην ίδια παράγραφο, αναφέρεται στο αρνητικό κλίμα ανάληψης 
εγχειρήματος «εναντίον της Θράκης» («nè tampoco havere motivi di preparare 
Armate contro la Tracia»), ενώ δηλώνει τον σουλτάνο Μουράτ Δ΄ (1623-1640) ως 
«αυτοκράτορα των Θρακών» («Amurat IV imperatore de Traci»)58.  
Παρότι οι δυτικοί ονόμαζαν τους Τούρκους «Teucri» συνδέοντας τους με τους 

αρχαίους Τρώες59 και οι Βενετοί έως τον 15ο αιώνα ονόμαζαν τον σουλτάνο, Mag-
nus Teucrus60, έλληνες και δυτικοί συγγραφείς γνώριζαν πολύ καλά για την κατα-
γωγή των Τούρκων και η ιστοριογραφία μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, 
και ειδικά στη διάρκεια του 16ου και 17ου αιώνα, εμπλουτίστηκε με πολλά νέα έρ-
γα61. Γνώριζαν επίσης ότι οι παλαιοί Θράκες κατακτήθηκαν διαδοχικά από τους 
Ρωμαίους, τους βασιλείς της Κωνσταντινούπολης και τελευταία από τους 
Τούρκους62. 
Σύμφωνα με τον δομηνικανό Giovanni Battista Spada, στην ιταλική γραμ-

ματεία του 16ου και 17ου αιώνα, οι επιθετικοί προσδιορισμοί που συνόδευαν το ό-
νομα Θράξ (Trace) ήταν «θαρραλέος (animoso), αλαζών (fiero), άπιστος (infido), 
τοξότης (sagittario)»63. Την ίδια χρονική περίοδο ήταν αρκετά γνώριμο στον 
γραπτό λόγο το δυϊκό σχήμα, με το βενετσιάνικο λιοντάρι και τη θρακική σελήνη, 
αφού χρησιμοποιείται ως ενδεικτικό παράδειγμα μετωνυμίας, από τον ευγενή 
Μαυροβούνιο Marin Bolizza, στις αρχές του 17ου αιώνα64. 

                                                  
58. GIACOMO FIORELLI, Detti e fatti memorabili, ό.π. 156, 185.  
59. M.P. PEDANI, «L’Italia, Venezia e la Porta», ό.π. 57. Η παράδοση συνέδεε βέβαια 

και τις αρχές της Βενετίας με την Τροία και τούτο πέρασε και στην ποίηση, βλ. A. MEDIN, La 
storia, ό.π. 6-7. 

60. M. FORMICA, Lo specchio turco, ό.π. 38. 
61. P. PRETO, Venezia e i Turchi, ό.π. 14-18, 171-207. Για το θέμα βλ. παρουσίαση 

των έργων από A. PERTUSI, «Premières études en Occident sur l’origine et la puissance des 
Turcs», στο: Bisanzio e i Turchi nella cultura del Rinascimento e del barocco. Tre saggi di 
Agostino Pertusi, a cura di C.M. Mazzucchi, Milano 2004, 113-170. 

62. GIOVANNI SAGREDO, Memorie Istoriche, ό.π. 20· ΜΕΛΕΤΙΟΣ, Γεωγραφία, ό.π. 
418. Για τη βαθμιαία υποταγή της Θράκης στους Τούρκους, τον πληθυσμό της και τους 
εποικισμούς των Τούρκων βλ. Κ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία του βόρειου Ελληνισμού. Θράκη, 
Θεσσαλονίκη 1990, 35-48. 

63. GIOVANNI BATTISTA SPADA, Giardino de gli epiteti , ό.π. 776. 
64. Βλ. MARIN BOLIZZA, Discorso accademico di...gentil’huomo di Cattaro. Sopra l’im-

prese, Bologna 1636, 44: «Ecci chi pensa, convenirsi alle imprese eziandio la Metonimia, la 
quale, oltre le altre sue potestà, prender sovente suole il segno per la cosa da esso additata : 
come sarebbe appunto, se alcuno prendesse al Leone Veneto per tutto quel Sereniss. Stato, la 
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Στα κείμενα λοιπόν του 17ου και 18ου αιώνα, στα οποία αναφερθήκαμε, πρέπει 
να αναζητήσουμε τον λανθάνοντα συνειρμό, που γίνεται με τους αρχαίους Θράκες 
και τον χώρο τους. Η επαρχία της Θράκης ήταν τραχεία «κατά τήν ἐπικράτειαν 
τοῦ ἀέρος καί τήν σκληρότητα τοῦ ἔθνους»65 και οι παλαιοί Θράκες ήταν «ο λαός ο 
τραχύς και σκληρός», το όνομά τους αναγόταν στον Θράκα, γιό του πολεμικού 
Άρη: Tracia che da Trace figliulo di Marte, o dalla incantatrice Traca? o come 
altri piu propriamente hanno voluto, da cosa aspra, e fiera con greco vocabolo... 
la gente rozza e crudele66. [Η λέξη Θράκη παράγεται από τον Θράκα, τον γιο του Άρη, ή 
από τη σαγηνευτική Θράκη; ή μήπως, όπως άλλοι υποστήριξαν, από την ελληνική λέξη 
που δηλώνει τον αυστηρό και υπερόπτη ... ο λαός ο άγριος και ωμός].  
Οι Τούρκοι εθνολογικά βέβαια δεν ήταν Θράκες, αλλά ήταν «σκληροί, πολε-

μικοί, κομπορρήμονες, βάρβαροι και άπιστοι»67, όπως οι αρχαίοι Θράκες68. Οι 
Οθωμανοί, ως πολεμοχαρείς και ως νέοι εποικιστές του τόπου, συνδέθηκαν με την 
άξεστη και ωμή φυλή των Θρακών. Οι συγγραφείς δεν ταυτίζουν αλλά ονομα-
τοδοτούν τον κυρίαρχο με το όνομα του κατακτημένου χώρου και αποδίδουν τις 
συνήθειες και τα χαρακτηριστικά των παλαιών οικητόρων στους νέους κατακτητές 
και κατοίκους του χώρου.  
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, λεκτικές επιλογές όπως εκείνη του όρου βάρβαροι 

για τους Οθωμανούς, ανάγονται σε εννοιολογικές κατηγοριοποιήσεις για τους 
Θράκες, κοινούς τόπους στους αρχαίους έλληνες και ρωμαίους συγγραφείς69, τους 

Luna di Tracia per lo’mperio Ottomano». 
65. ΜΕΛΕΤΙΟΣ, Γεωγραφία, ό.π. 417-418.
66. Il viaggiatore moderno, ό.π. 157.
67. O Pietro Giustiniani τον 16ο αιώνα τους χαρακτήρισε «barbara et infidelis gens» ενώ ο

όρος Τούρκος για τους Βενετούς δήλωνε συλλήβδην τον βάρβαρο, τον άγριο, τον γεννναίο (P. 
PRETO, Venezia e i Turchi, ό.π. 18, 72). 

68. Για τη συζήτηση γύρω από τους μυθικούς και ιστορικούς Θράκες βλ. Κ.Μ. ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΙΔΗΣ, «Περί των αρχαίων Θρακών», Θρακικά 1 (1928) 70-86. 

69. Πρβλ. ενδεικτικά τις εκφράσεις στους αρχαίους έλληνες συγγραφείς: τὸ γὰρ γένος τὸ
τῶν Θρᾳκῶν ὁμοῖα τοῖς μάλιστα τοῦ βαρβαρικοῦ, ἐν ᾧ ἂν θαρσήσῃ, φονικώτατόν ἐστιν 
(Θουκυδίδης, Ιστ. 7.29. 4).- καὶ ταῦτα τοῦ τὴν τελετὴν αὐτοῖς καταστησαμένου Εὐμόλπου 
βαρβάρου καὶ Θρᾳκὸς ὄντος (Λουκιανός, Δημώνακτος Βίος 34).- σκώπτει δὲ αὐτὸν ὡς Θρᾷκα 
καὶ βάρβαρον· ἡ γὰρ χελιδὼν θρᾳκικὴ ἤτοι βάρβαρος (Σχόλια στους Βατράχους του Αριστο-
φάνη, στ. 681a).- Παίονες καί ὅσοι βάρβαροι Θρᾷκες (Ηρωδιανός, Ιστ. 8.6). Αλλά και τις 
χαρακτηριστικές εκφράσεις στους λατίνους συγγραφείς: «Thracibusque et aliis barbaris urbes 
tradidit habitandas» (T. Livius, Ab Urbe Condita 40.3.4).- Has ego te sedes (nam nec mihi 
barbara Thrace nec Libye natale solum) transferre laboro (P. Papinius Statius. Silvae 3.5.81-
82). Ευχαριστώ θερμά και από τούτη τη θέση τον συνάδελφο στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογί-
ας του ΔΠΘ Γιάννη Ντεληγιάννη για την αφειδώλευτη βοήθειά του στην αναζήτηση των παρα-
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οποίους οι ομότεχνοί τους στον 17ο αιώνα δανείστηκαν, συμπεριλάμβανοντας 
στους βαρβάρους και τους Θράκες («li barbari, gl’Afri, i Traci, i Mori»)70. 
Σε ένα επίγραμμα, που γράφτηκε μετά τη ναυμαχία της Ναυπάκτου71, ο ποι-

ητής εκμεταλλεύεται την ικανότητά του στους αναγραμματισμούς και στις παρη-
χήσεις και μας δίνει συνοπτικά (και άθελά του ίσως) την αντίληψη των δυτικών 
για τον άγριο Θράκα και την ταύτισή του με τον Τούρκο, ο οποίος τρόμαξε μετά 
από τη νίκη των χριστιανών: Trax trux Turca trahit tantos terrore tumultos72.  
Στον ποιητικό λόγο, ειδικά τον καλλιεργημένο σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα, 

όπου είναι πιο έκδηλη η προσήλωση στο αρχαιοελληνικό και ρωμαϊκό παρελθόν, 
οι εθνωνυμικές λεκτικές επιλογές για τη δήλωση των Οθωμανών, είναι αρκετά 
πλούσιες. Οι Οθωμανοί δεν είναι μόνο Θράκες, όπως ο «Θρακιώτης βεζίρης» 
(«Freme il Tracio Visire»)73 αλλά και προερχόμενοι από το βασίλειο των Οδρυ-
σών. Οι ποιητές μιλάνε για τον «Οδρυσό τύραννο», που επιτέθηκε στην Κρήτη74 
αλλά και για τον «Οδρυσό σουλτάνο» («Odrisio Sultan») καθώς και για το «αίμα 
των Οδρυσών» («odrisio sangue») που χύθηκε στην πολιορκία της Βιέννης. 

Questa d’Odrisio sangue aspersa tela, 
ch’or è sul Vatican gioco del vento, 
De l’Europa poc’anzi era spavento 
De la Tracia fortuna era la vela75. 
[Αυτός ο καμβάς, ο ποτισμένος με το αίμα των Οδρυσών, που κυματίζει τώρα στο 
Βατικανό, παιχνίδι του αέρα, λίγο νωρίτερα ήταν ο τρόμος της Ευρώπης και της 
θρακιώτικης Τύχης ήταν τα πανιά]. 

Ο Οθωμανός εκτός από Θραξ είναι επίσης και Σκύθης και η θρακική Ημισέ-
ληνος γίνεται και Ημισέληνος του Ίσμαρου: 

Mentre a l’altrui ruine Italia geme 
Vien Tracio velo ad asciugar’ il pianto; 

                                                 
θεμάτων. Για την εικόνα των Θρακών βλ. την ειδική μελέτη Ι. Κ. ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ, Η εικόνα 
των Θρακών στην κλασική ιστοριογραφία, Θεσσαλονίκη 2007. 

70. AGOSTIN CAPELLO, Orationi, ό.π. 4. 
71. Για τα ποιητικά κείμενα που παρήχθησαν βλ. S. MAMMANA, Lepanto: rime per la 

vittoria sul turco. Regesto (1571-1573) e studio critico, Roma 2007. 
72. A. MEDIN, La storia, ό.π. 269. 
73. FRANCESCO ANTONIO TINASSI, Applausi poetici, ό.π. 31. 
74. TOMASO GAUDIOSI, L’arpa poetica, ό.π. 276. 
75. FRANCESCO ANTONIO TINASSI, Applausi poetici, ό.π. 4, 19. Για τους Οδρυσούς 

βλ. Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ, Ιστορία της Θράκης από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 46 μ.Χ., 
Α΄, εν Αθήναις 1932, 40-41· Z. ARCHIBALD, The Odrysian Kingdom of Thrace: Orpheus 
Unmasked, Oxford 1998. 



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΙΒΑΡΑ  404 

Che se fù già d’Ismara Luna il manto,  
Trofeo di Roma or si calpesta, e preme. 
Tu gran RÈ lo rapisti al Trace, e insieme 
Ei con esso perdè l’ardire, e’l vanto; 
........ 
Sol Bizanzio l’attende, ove si cela 
Ad armar nuove furie il vinto Scita76. 
[Ενώ η Ιταλία θρηνούσε πάνω στα ερείπια άλλων, ήρθε το θρακιώτικο μαντήλι για να 
σκουπίσει το κλάμα. Και αν εκείνο ήταν ο μανδύας της Ημισελήνου του Ίσμαρου, 
έγινε τώρα το τρόπαιο της Ρώμης που το ποδοπατεί και το συνθλίβει. Εσύ Μεγάλε 
Βασιλιά το άρπαξες από τον Θράκα και μαζί εκείνος έχασε το θάρρος και την 
περηφάνεια... Μόνο το Βυζάντιο καρτερεί, εκεί όπου ο νικημένος Σκύθης καραδοκεί 
νέους θυμούς για να αρματώσει]. 

Οι εκφράσεις με τη Θράκη, στη θέση των Οθωμανών, συνεχίζουν και σε μετα-
γενέστερα κείμενα του 19ου αιώνα, γεγονός που βεβαιώνει την παγίωση των εκ-
φράσεων και ενδεχομένως και της ιδεολογίας. Αναφέρουμε, για παράδειγμα, ότι 
σε μελέτη για τη βενετική ευσέβεια και σε αναφορά για την εκκλησία της Santa 
Maria del Pianto, που χτίστηκε στα χρόνια του κρητικού πολέμου, ο συγγραφέας 
το έτος 1857 μιλάει για εκείνον τον «πόλεμο που κίνησε η Θράκη κατά της 
Ιταλίας» («guerra spinta dalla Tracia in Italia»)77. 
Προφανώς, οι χαρακτηρισμοί και οι μετωνυμικές εκφράσεις πέρασαν από τον 

ποιητικό λόγο στον λόγο του κηρύγματος και του εγκωμίου. Αν και δεν κατα-
φέραμε να εντοπίσουμε την πρώτη χρήση των «θρακισμών» σε συγκεκριμένο έρ-
γο, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι συνθέτες των κειμένων είχαν κλασική παιδεία, 
γνώριζαν καλά την αρχαιοελληνική μυθολογία και συνέχιζαν τις συνήθειες της 
Αναγέννησης, παρότι βρίσκονταν απομακρυσμένοι από την εποχή. Οι Έλληνες 
βενετοί υπήκοοι, δανείζονταν ή μετέφραζαν αυτολεξεί τις εκφράσεις των ιταλών 
ομοτέχνων τους, αφού οι περισσότεροι ή σχεδόν όλοι ήταν ευγενείς, με σπουδές 

76. FRANCESCO ANTONIO TINASSI, Applausi poetici, ό.π. 19. Για τη σκυθική προέ-
λευση των Τούρκων βλ. P. PRETO, Venezia e i Turchi, ό.π. 13, 140. Ο βυζαντινός λόγιος και 
διανοούμενος Θεόδωρος Μετοχίτης (13ος-14ος αι.) χρησιμοποιεί τον όρο Σκύθης για να δηλώσει 
τους Τούρκους και Μογγόλους, ως συνώνυμο του όρου νομάδες (S. VRYONIS Jr, Η παρακμή 
του μεσαιωνικού Ελληνισμού της Μικράς Ασίας και η διαδικασία του εξισλαμισμού (11ος-15ος 
αιώνας), μετάφραση: Κ. Γαλαταριώτου, Αθήνα 22000, 363-365).  

77. Specchio di veneta pietà, Padova 1857, 5-6. Η κατασκευή της εκκλησίας στην περιοχή
Fondamenta Nuova ξεκίνησε τα έτη 1647/1649 σαν ένα τάμα της Βενετίας για την επιτυχή 
έκβαση του πολέμου (βλ. A. NIERO, «Una chiesa votiva della guerra di Candia», στο: Venezia 
e la difesa del Levante. Da Lepanto a Candia, Venezia 1986, 174-176). 
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στο παταβινό πανεπιστήμιο, όπως ο ιατροφιλόσοφος Νικόλαος Βούλγαρις και ο 
νομικός Αυγουστίνος Καπέλλος. Η συνειδητότητα των υπηκόων του Κράτους της 
Θάλασσας για το ελληνικό έθνος, τη nazione greca, που είναι σε έξαρση στον 18ο 
αιώνα78, συνέδεε εξάλλου το γένος τους κατευθείαν με τους αρχαίους Έλληνες και 
αγνοούσε ή ξεχνούσε τους ενδιάμεσους Βυζαντινούς που ήταν Ρωμαίοι. Φαίνεται 
λοιπόν ότι η αρχαιομάθεια των δυτικών και των ιταλοσπουδαγμένων βενετών 
υπηκόων του Κράτους της Θάλασσας, μαζί με τις συνήθειες της Αναγέννησης που 
κρατούσαν γερά ακόμα ώς και τον 18ο αιώνα, κατηύθυναν τους συγγραφείς στην 
άγρευση εθνωνυμικών δηλώσεων. Οι Θράκες της μυθολογίας κληροδότησαν τα 
χαρακτηριστικά τους στους νέους εποικιστές της Θράκης, μαζί με το όνομά τους. 
Ωστόσο, θα παραμείνει ζητούμενο γιατί ο όρος Θράκη, που χρησιμοποιούνταν από 
βενετούς και άλλους ιταλούς συγγραφείς, δεν ανακαλούσε συνειρμούς για τους 
θρύλους που συνδέονταν με την καταγωγή των ίδιων των Βενετών79 ή με το πα-
λαιό όνομα Tracia της κοντινής πόλης Brescia, η οποία υπήρξε βενετική κτήση 
από τον 15ο έως τον 18ο αιώνα80. 
Οι Θράκες ως πανούργοι («Che più poteva operare un’Ercole solo, fra 

moltitudine innumerabile di perfidi Traci?» [Και τί θα μπορούσε να κάνει άραγε 
ένας Ηρακλής μόνος ανάμεσα στο αμέτρητο πλήθος των πανούργων Θρακών;]81, 
όπως και οι ειδωλολάτρες αρχαίοι Θράκες ήταν για τους δυτικούς η πιο πρόσφορη 
λεκτική επιλογή, για να εκφράσουν όχι εθνικό προσδιορισμό αλλά για να απο-
δώσουν την αλλότρια ταυτότητα των Τούρκων, που δεν συνήδε με τη χριστιανική 

78. P. TZIVARA, «Il corfiota Spiridione Palazzol Scordillis: l’ossimoro del caso di un
suddito veneto», στο: I Greci durante la venetocrazia: Uomini, spazio, idee (XIII-XVIII sec.), 
Atti del Convegno Internazionale di Studi, Venezia, 3-7 dicembre 2007, a cura di Chr. 
Maltezou – A. Tzavara – D. Vlassi, Venezia 2009, 519-524.  

79. Στην ιστοριογραφία του 18ου αιώνα υπήρχαν ακόμη οι αναφορές στους Βενετούς Πα-
φλαγόνες και στους Βενετούς, οι οποίοι πριν περάσουν στην Ιταλία είχαν μείνει στη Θράκη και 
στην Ιλλυρία (Saggio sopra i primi Veneti, t. secondo, Venezia 1781, 11), ή στην εγκα-
τάσταση Πελασγών ήτοι Θρακών στη Βενετία (Delle Antichità Italiche parte prima, Milano 
1788, 73, 76-77). Σύμφωνα με άλλους συγγραφείς οι Βενετοί δεν σχετίζονταν με την Ασία 
αλλά με την κελτική Γαλατία (FRANCESCANTONIO ZACCARIA, Raccolta di dissertazioni 
di Storia Ecclesiastica in italiano o scritte, o tradotte dal francese, V, Roma 1793, 165-168). 
Για την παρουσίαση των ανωτέρω απόψεων βλ. GIACOMO FILIASI, Memorie storiche de’Ve-
neti primi e secondi, t. primo, Venezia 1796, 77-165. 

80. ELIA CAVRIOLO, Dell’Istorie della città di Brescia, Venezia 1744, 8-9. Η πόλη της
Brescia ονομαζόταν Tracia επειδή, σύμφωνα με την παράδοση, η αρχή της αναγόταν σε έναν 
Θράκα από την Τροία. 

81. GIACOMO FIORELLI, Detti e fatti memorabili, ό.π. 208 (αναφορά στον Luigi Marti-
nengo και στην πολιορκία της Λευκωσίας το 1569). 
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(«minaccie de Traci contro la Cristianiatà»82 ή «Tutto fuoco, tutt’ira, e tutto 
sdegno,/ Contra il popolo di Cristo iniquo il Trace»)83. Από την άλλη πλευρά, για 
τη Βενετία, τους υπηκόους της και τους θαυμαστές της, η δύναμη του λιονταριού 
ήταν πάντοτε άτρωτη και το φως μιας τρωθείσης σελήνης ισχνό μπροστά στο φως 
του Ήλιου. 
Τα παραδείγματα με τη χρήση του όρου Θράκη και των παραγώγων του, που 

χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη, είναι εντελώς ενδεικτικά και σίγουρα δεν εξα-
ντλούν τις περιπτώσεις χρήσης των όρων, ούτε φυσικά το θέμα. Δεν γνωρίζουμε 
ακόμα αν ο όρος Θράκη χρησιμοποιήθηκε μόνο από τους ποιητές και τους λογίους 
ή αν υπήρχε ως έκφραση και στον λόγο των Βενετών84.  
Βέβαιο είναι ότι η Θράκη, το «φευκτόν ὄνομα» και το «δυστυχές ἔθνος ἐκ συμ-

φορῶν γνωριζόμενον» στα χρόνια του Γρηγορίου Νύσσης85, έγινε η προσφιλής ε-
πιλογή των Ιταλών ποιητών για να δηλώσουν ένα έθνος πολέμιο στη Δύση και 
ειδικά στη θαλασσοκρατορία της Βενετίας. Ο «εχθρός» γινόταν λιγότερο «κακός» 
και η ωραιοποιημένη εικόνα του πιο προσιτή. Γνωρίζουμε εξάλλου ότι με ανα-
γραμματισμό ο Caracoza έγινε cossa cara και ο Selin αποδόθηκε ως Nil es86. Με 
την ίδια ενδεχομένως σκέψη μετωνυμικά οι Οθωμανοί Τούρκοι έγιναν Luna di 
Tracia, βορά του βενετικού λιονταριού. Η μετωνυμία διευκόλυνε τους Βενετούς να 
αποκαλούν τους Τούρκους, το όνομα των οποίων είχε αρνητική φόρτιση, με ένα 
όνομα που κουβαλούσε και σημαινόμενα γενναιότητας και ανδρείας στην αρχαιό-
τητα αλλά και με έναν συνειρμό στην έδρα της παλαιάς βυζαντινής αυτοκρα-
τορίας. 
Στο συλλογικό υποσυνείδητο των βενετών ποιητών αντικαταστάθηκε ακόμα ο 

αρχικός και προσβλητικός όρος Σκύθης, ο οποίος περιείχε τις συνδηλώσεις του 
πρωτόγονου, του ανθρώπου που ερχόταν από τις ασιατικές στέπες87, με το Θράξ. 
Ο Τούρκος είχε να επιδείξει τόσες αρετές, νικούσε στη θάλασσα ακόμα και τους 
θαλασσόλυκους και εξεστράτευε από τη Θράκη και όχι από τις στέπες. Εξάλλου, 
δεν ξεχνάμε ότι ανάμεσα στη Βενετία και στους Τούρκους αναπτύχθηκε τα τε-
λευταία χρόνια ένα ειδύλλιο και ένα κλίμα συμπάθειας για τον πολιτισμό του 
Τούρκου και ότι η Βενετία πέρασε, κατά την έκφραση του Preto, από τον φόβο 

82. GIACOMO FIORELLI, ό.π. 185.
83. FRANCESCO ANTONIO TINASSI, Applausi poetici, ό.π. 72.
84. O όρος Τούρκος απαντά, για παράδειγμα, στην έκφραση των Βενετών «mazzémo un

Turco» (G. BOERIO, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia 1856, 407).  
85. W. JAEGER, Gregorii Nysseni Opera. Sermones, pars I, 9, Leiden 1967, 480.
86. A. MEDIN, La storia, ό.π. 269.
87. P. PRETO, Venezia e i Turchi, ό.π. 140.
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για τον κίνδυνο του Τούρκου στην αγωνία για τους κινδύνους των Τούρκων88. 
Τέλος, οι Οθωμανοί ως Θράκη και ως Βυζάντιο, ενδεχομένως, συγκάλυπταν 

επιπλέον μία λανθάνουσα βενετική αντίληψη. Η Βενετία πολεμούσε τότε ένα ά-
γριο και εχθρικό «Βυζάντιο», θρονιασμένο στον τόπο του πρώτου και δεν πο-
λιορκούσε για να αλώσει το μητρικό Βυζάντιο, όπως παλιά, το οποίο δεν απο-
κλείεται να την γέμιζε ακόμα ενοχές. 
Οι Βενετοί στιχουργοί και οι άλλοι Ιταλοί ποιητές σίγουρα δεν εκφράζουν την 

επίσημη βενετική ιδεολογία. Η πρόσληψη όμως ιστορικών γεγονότων από τη 
λογοτεχνία μεταφέρει μαζί με τα θέματα και τα αισθήματα των προσώπων που 
πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα, αν και αυτά τα τελευταία σίγουρα εμφανίζονται 
φιλτραρισμένα, αναπόφευκτα ωραιοποιημένα και δικαιολογημένα εστεμμένα με 
θριάμβους από την πλευρά των αφηγητών89. 

88. P. PRETO, ό.π. 31, 223-231, 295.
89. Βλ. και P. PRETO, ό.π. 72.





ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΚΩΔΙΚΕΣ: ΒΩΒΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ  
ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ1 

ΣΟΦΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΛΑ 

Η ενασχόλησή μου με τις εικαστικές τέχνες –και δη με τον Κινηματογράφο– 
έρχεται ως συνέχεια της Μεταπτυχιακής μου Διατριβής με τίτλο: «Κινηματογρά-
φος και Ιστορία. Αναπαριστώντας τα γεγονότα του 1955 και 1964 στη Κωνστα-
ντινούπολη μέσα από τις ταινίες ‘Πληγές του φθινοπώρου’ και ‘Πολίτικη Κου-
ζίνα’. Η αξιοποίηση του Κινηματογράφου στη διδακτική πράξη», η οποία πραγ-
ματευόταν το ζήτημα της παρουσίασης ιστορικών γεγονότων μέσα από κινηματο-
γραφικές ταινίες και το ζήτημα της χρήσης των οπτικοακουστικών μέσων –κυ-
ρίως του κινηματογράφου– στην εκπαίδευση μέσα από μια διδακτική πρόταση για 
το μάθημα της Ιστορίας. 
Η παρούσα ανακοίνωση εντάσσεται στο προκαταρκτικό ερευνητικό στάδιο της 

υπό εκπόνηση διδακτορικής μου διατριβής με τίτλο: «Βωβός κινηματογράφος και 
άτομα με προβλήματα ακοής (deaf/hearingimpaired): Σημειωτική ανάλυση και 
αξιοποίηση για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού» η οποία ξεκίνησε το 2015. 
Η εκπαίδευση μέσω των Εικαστικών Τεχνών είναι ιδανικό μέσο και ένας βιωμα-

τικός τρόπος εκπαίδευσης για τα άτομα που εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα σε 
μαθησιακό επίπεδο ή έχουν ειδικότερες δυσκολίες στον γνωστικό, συναισθηματικό, 
κοινωνικό και ψυχοκινητικό τομέα2. Το γεγονός ότι η χρήση του λόγου δεν είναι α-
παραίτητη για την εξέλιξη των εικαστικών δραστηριοτήτων, καθιστά την εικαστική 
θεραπεία-μάθηση ικανή να ανταποκρίνεται στο αναπτυξιακό στάδιο και τις ικανό-
τητες-δεξιότητες του κάθε ατόμου. Αυτό σημαίνει ότι παιδιά ή ενήλικες με γενικές 

1. Ο τίτλος της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είναι: «Βωβός κινηματογράφος και
άτομα με προβλήματα ακοής (deaf/hearingimpaired): Σημειωτική ανάλυση και αξιοποίηση για 
την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού». 

2. Ο κινηματογράφος, τα πολυμέσα και η συνδυαστική χρήση αυτών, είναι ένας σύγχρονος,
ζωντανός και ελκυστικός τρόπος διδασκαλίας. Με τον τρόπο αυτό δίνεται έμφαση στη συμμετο-
χική διδασκαλία, την όξυνση της κριτικής ικανότητας και την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογί-
ες (ηλεκτρονικός και οπτικοακουστικός εγγραμματισμός “Medialiteracy” ή “audiovisuallite-
racy”) και τις εικαστικές τέχνες. Βλ. http://www.medialiteracy-iom.gr/default.aspx?lang= 
el-GR&page=629&resid=51. Είναι εξαιρετική, επίσης, μέθοδος για τη διδασκαλία ΑΜΕΑ. 
Βλ. http://www.prosvasimo.gr/wp-content/uploads/2013/07/material-anapiria.pdf 
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ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσκολίες λόγου, έλλειψη προσοχής ή 
Δ.Ε.Π.Υ., διαταραχές αυτιστικού φάσματος3, νοητική υστέρηση4), καθώς και άτομα 
με αναπηρίες (κώφωση5, τύφλωση, κινητικά προβλήματα) μπορούν να έχουν πρό-
σβαση στη μάθηση6, τη ψυχαγωγία και στα καλλιτεχνικά δρώμενα. 
Ο κινηματογράφος, λοιπόν, προσφέρεται ως ένας εναλλακτικός τρόπος 

μάθησης για τις κατηγορίες αυτές. Ο δε, βωβός κινηματογράφος αποτελεί ένα 
πρωτότυπο μέσο καθώς οι ταινίες του Βωβού Κινηματογράφου δεν είχαν συγχρο-
νισμένο με την εικόνα ηχογραφημένο ήχο και πιο συγκεκριμένα δεν είχαν ηχητι-
κούς διαλόγους (τουλάχιστον έως τα τέλη της δεκαετίας του 1920). Στις βουβές 
ταινίες οι διάλογοι γίνονται μέσω της παντομίμας, καρτελών με επεξηγηματικούς 
τίτλους ή διαλόγους και συνοδεύονταν από ζωντανή μουσική. Έτσι, η έλλειψη του 
ήχου επέβαλε τελείως διαφορετική προσέγγιση της εικόνας, της υποκριτικής και 
της αφήγησης, στο δράμα, την περιπέτεια και την κωμωδία, ανάλογα με τις 
προσλαμβάνουσες του θεατή7. Από την άποψη αυτή, ο Βωβός Κινηματογράφος 
προσφέρεται για μια σημειωτική προσέγγιση της κίνησης (Eco, U. (1976)), ειδι-
κά όσον αφορά την πρόσληψή της από άτομα με προβλήματα ακοής8 που επικε-
ντρώνονται –ούτως ή άλλως– στα κινητικά και οπτικά ερεθίσματα προκειμένου 
να επικοινωνήσουν. 
Βασικό ερευνητικό ερώτημα είναι το πώς οι τέχνες –ως βιωματικός τρόπος 

εκπαίδευσης– μπορούν να συνεισφέρουν στη δημιουργική και νοητική ανάπτυξη 
του ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, τονώνουν την εμπιστοσύνη των ατόμων αυτών 

3. http://users.sch.gr/stefanski/amea/aps-depps-autismos.pdf
4. http://users.sch.gr/stefanski/amea/aps-metria-elafria-kathisterisi.pdf
5. http://users.sch.gr/stefanski/amea/aps-kofosiB.pdf
6. http://www.specialeducation.gr/files4users/files/pdf/Kaykoula.pdf
7. Το πολυτροπικό «φιλμοκείμενο» παρέχει τη δυνατότητα σε όλες τις ομάδες να «δουν» –ο

καθένας με το «κύκλο εννοιών του»– το κινηματογραφικό έργο διαφορετικά. Χηθ, Στ. (1990:12 
κ.ε.) 

8. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι στις βωβές ταινίες του αμερικανικού βωβού
κινηματογράφου συμμετείχαν κωφοί ηθοποιοί. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται πέντε εκ γενε-
τής κωφοί: οι Granville Redmond, Emerson Romero, Albert Ballin, Louis Weinberg, Carmen 
de Arcos, ενώ υπήρχαν και ορισμένοι που έχασαν την ακοής τους σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά 
παρόλα αυτά είχαν μάθει την Αμερικανική νοηματική γλώσσα(American Sign Language 
(ASL)). Επίσης, στις ταινίες του Τσάρλι Τσάπλιν έπαιζε ο κωφός ηθοποιός και στενός του φί-
λος Granville Redmond, από τον οποίο «διδάχθηκε» την παντομίμα. Μάλιστα, η ιδιαίτερη επι-
τυχία με την οποία απέδιδε τους ρόλους τους οφείλεται ακριβώς σε αυτό το γεγονός. https: 
//books.google.gr/books?id=fThBPcCI3h8C&pg=PA37&lpg=PA37&dq=silent+movies+
and+the+deaf+community&source=bl&ots=JwOqCsKIE6&sig=8TC7UGA8QHvJlUDi4
TK3ZAdANC4&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwidgPj8ypbNAhVMLcAKHUCcALMQ6AEId
DAJ#v=onepage&q=silent%20movies%20and%20the%20deaf%20community&f= false 
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στον εαυτό τους, αναπτύσσουν τις δεξιότητες έκφρασης και επικοινωνίας, προω-
θούν τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων, βοηθούν στην εγρήγορση του νου και 
την αυτό-έκφραση, και ενισχύουν τη κοινωνική τους αλληλεπίδραση9.  
Ως γνωστόν οι παραστατικές τέχνες ενεργοποιούν τόσο τη φαντασία (Eisner, E. 

(2002)), όσο και τη δημιουργικότητα των παιδιών –ενηλίκων με ή χωρίς αναπη-
ρία. Οι τομείς αυτοί θεωρούνται από τους πιο σοβαρά διαταραγμένους και ελλειμ-
ματικούς τομείς στην ανάπτυξη των ατόμων με αναπηρία. Μέσω του κινηματο-
γράφου10 (Μ. Μαρτέν (1984:16-17)) (και κυρίως του Βωβού που αποτελεί τη βά-
ση της έρευνας) επιτυγχάνεται σταδιακά μια αισθητηριακή εξερεύνηση και κατα-
νόηση του κόσμου, αλλά και του εαυτού τους. (Βάος, Α. (2008)). Συνεπώς, τα θε-
μελιώδη ερωτήματα που τίθενται σχετίζονται με τις προσλαμβάνουσες των ατό-
μων με προβλήματα ακοής εν συγκρίσει με τους ακούοντες (σύγκλιση ή απόκλιση 
στη σημειωτική ανάλυση). Οι παντομίμες, οι εκφράσεις του προσώπου των ηθο-
ποιών, καθώς και η στάση τους σώματός τους στον χώρο στις ταινίες αυτές (μη 
λεκτική επικοινωνία) ομοιάζουν με την νοηματική-κινηματική γλώσσα των κω-
φών, αποτελώντας έτσι έναν κοινό τόπο, ένα μοναδικό μέσο επικοινωνίας και συ-
νεργασίας με τους «άλλους» ανεξάρτητα της γλωσσικής ικανότητας των ατόμων. 
Η βασική θεματική της διατριβής συνίσταται στη σημειωτική ανάλυση της 

επικοινωνίας των ατόμων με προβλήματα ακοής με την τέχνη του κινημα-
τογράφου. Αυτό θα επιδιωχθεί με την ανάλυση του λόγου (discourse analysis) 
τόσο της εικόνας και των άλλων γλωσσικών και παραγλωσσικών κωδίκων του βω-
βού κινηματογράφου11 όσο και της νοηματικής γλώσσας12 των ατόμων με προ-

                                                  
9. http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/ebook-epimorfotes/texnes/9.TEXNES.pdf 
10. Όπως στη Λογοτεχνία η αφήγηση εγγράφεται στο χαρτί, έτσι και στον Κινηματογρά-

φο η αφήγηση γίνεται στο φίλμ. Η κινηματογραφική ταινία, λοιπόν, είναι ένα «υπερκείμενο» 
και αποτελεί μέρος της «υπερλογοτεχνίας» (hyperliterature). Ο όρος «υπερκείμενο» (hypertext) 
αναφέρεται σε ένα πολυδιάστατο κείμενο –προϊόν της τεχνολογίας- που δημιουργεί διαφορετικά 
νοήματα για τον θεατή-αναγνώστη. Τα νοήματα παράγονται με την εικόνα, τον ήχο ή τους 
γλωσσικούς κώδικες. Η «υπερλογοτεχνία» (hyperliterature) είναι μια νέα μορφή λογοτεχνίας 
και παράλληλα ένα νέο είδος τέχνης που εγγράφεται σε ψηφιακά μέσα. http://ekac. 
org/holopoetry.hypertext.html 

http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/conferences/s6_prespa_AthUOA_2002.pdf. 
11. Ο Αμερικανικός βωβός κινηματογράφος και συγκεκριμένα οι ταινίες του Τσάρλι Τσά-

πλιν θα αποτελέσουν το δείγμα της έρευνας. Οι ταινίες προς πραγμάτευση έχουν αντληθεί από 
την ιστοσελίδα http://www.youtube.com και οι πληροφορίες σχετικά με αυτές από τις ιστο-
σελίδες http://www.charliechaplin.com και http://www. imdb.com 

 12. Η νοηματική γλώσσα είναι μια γλώσσα οπτικοκινησιακή. Οι χειρομορφές δομούνται με 
βάση τον προκαθορισμένο προσανατολισμό της παλάμης, τις διατάξεις των δακτύλων και την 
κίνηση των χειρομορφών σε σχέση με το σώμα και τον χώρο. Ταυτόχρονα, η λέξη και το νόημα 
αποδίδονται με τις εκφράσεις του προσώπου, το βλέμμα και το ψέλλισμα των χειλιών. Η ΕΝΓ 
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βλήματα ακοής.  
Επειδή η γλώσσα συνιστά το σημαντικότερο κώδικα επικοινωνίας, η ανάλυση 

αυτή προϋποθέτει την αντιμετώπισή της ως βασικού πολιτισμικού κώδικα (Eko, 
Geertz Cl., (1973)), και ως εκ τούτου απαιτεί την επαρκή γνώση της Ελληνικής 
Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ)13 , καθώς και επιτόπια εθνογραφική έρευνα (Γκέ-
φου – Μαδιανού Δ., (2011)), η οποία θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη με τη συμ-
μετοχή ατόμων με προβλήματα ακοής.  
Στόχος της έρευνας είναι να εντοπιστεί το πώς «βιώνεται» μια ταινία από τα 

άτομα αυτά, καθώς έτσι εκμαιεύονται τα συναισθήματα και τα βιώματά τους. Οι 
ταινίες της μεγάλης οθόνης αποτελούν αναπαράσταση του αντικειμενικού-βιωμέ-
νου κόσμου του δημιουργού τους (σεναριογράφου ή σκηνοθέτη)14, ο οποίος «προ-
βάλλει» τον εσωτερικό του εαυτό. Στον αντίποδα, η ερμηνεία των δεκτών-θεατών 
βασίζεται στις προσλαμβάνουσές τους.  
Σκοπός είναι η κατάδειξη της χρησιμότητας της υλοποίησης εικαστικών εκ-

παιδευτικών προγραμμάτων για άτομα με αναπηρίες σε ατομικό και ομαδικό 
πλαίσιο, καθώς προκύπτουν σημαντικά οφέλη. Ενισχύονται οι αισθητηριακές εμ-
πειρίες, αναδεικνύονται οι δεξιότητες και τα ταλέντα. Ενθαρρύνεται η φαντασία, η 
συμβολική και ορθή συμπεριφορική σκέψη και έκφραση. Συσφίγγεται η σχέση 
τους με άλλα άτομα που μπορεί να έχουν ίδιες, διαφορετικές ή καθόλου αναπηρίες 
και μαθαίνουν να ελέγχουν τα συναισθήματά τους. Εν τέλει, τονώνεται το αίσθη-

όπως και κάθε άλλη γλώσσα, έχει γραμματική και συντακτικό. Το υποκείμενο πρέπει πάντα να 
εμφανές σε μια πρόταση όπως και το γένος του δρώντος προσώπου ή του αντικειμένου. Τα ρή-
ματα διακρίνονται σε παθητικά ή ενεργητικά με βάση τον προσανατολισμό της χειρομορφής. Οι 
χρόνοι, η κατάφαση και η άρνηση αποδίδονται ψελλίζοντας τις συλλαβές «ΠΑ» (για την 
κατάφαση) και «ΑΨ»(για την άρνηση) ταυτόχρονα με την ανάλογη χειρομορφή. Ο πλάγιος 
λόγος αποδίδεται πάντα ως ευθύς, καθώς ο αφηγητής υποδύεται τους ρόλους των δρώντων 
προσώπων στο διάλογο. 

13. Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα της κοινότητας των κωφών και
θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 2817/2000 βλ. http://www.et.gr/idocs-nph/pdfimage Summa-
ryviewer.html?args=sppFfdN7IQP5_cc--m0e1_FG3G1iQCVOw9L6GYReT7W8rzSZFxgk-
byXuJkDMfwHkAYi3ORfmaqfLGLOj_kTCHkxcPQvNBMtY9T3IvMHxXpABIQE1JCW9Fi 
NMrQQT-Ek_FKlm_8xYow8VXTAoqZTEe090PYb5y8J3cSoouhaEMzcNXdHTZ 3k8A. 

14. Το κινηματογραφικό έργο δημιουργεί προβληματισμούς, ενδιαφέρεται για το «πώς» και
αναπτύσσει σχέσεις σημαίνοντος και σημαινόμενου. Οι κώδικες επικοινωνίας εξαρτώνται από 
την προθετικότητα του κινηματογραφιστή και του σεναριογράφου, η δε ψυχαναλυτική ερμηνεία 
του έργου γίνεται με βάση τις προσλαμβάνουσες του θεατή. βλ. Monaco, J. (2000:228-232). Η 
Φιλμοσημειωτική έρχεται να «αναγνώσει» το υλικό, να το αποκωδικοποιήσει, να εντοπίσει τα 
λανθάνοντα νοήματά του, να αναλύσει τους κώδικες που σημειοδοτούν το φιλμοκείμενο, να τους 
ερμηνεύσει και να εξάγει συμπεράσματα. Συνεπώς, ο θεατής δεν βλέπει απλά μια ταινία, αλλά 
τη «διαβάζει». Βλ. Χηθ, Στ. (μτφρ. Κολιοδήμος Δ.), (1990: 12 κ.εξ.). 
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μα του «ανήκειν», η ισότητα των δυνατοτήτων, η κοινωνικοποίηση, ενώ καταρ-
γείται ο κοινωνικός αποκλεισμός και οι διακρίσεις. 
Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η αξιοποίηση των ποιοτικών ερευνητικών δε-

δομένων και η παραγωγή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος–υλικού προσβάσιμου 
είτε για άτομα με προβλήματα ακοής κατά την πρόσβασή τους σε μουσειακούς 
χώρους, είτε για μαθητές και άτομα χωρίς προβλήματα ακοής που θα ενθαρ-
ρυνθούν να επικοινωνούν με την προηγούμενη ομάδα – στόχο στο πλαίσιο αυτό. 
Η μεθοδολογία της έρευνας θα περιλαμβάνει: α) αρχειακή και βιβλιογραφική 

έρευνα για την ιστορία του κινηματογράφου και ειδικά του βωβού, β) βιβλιο-
γραφική έρευνα για ζητήματα σημειωτικής ανάλυσης της εικόνας και της κίνη-
σης, της ανάλυσης λόγου, της ανθρωπολογικής προσέγγισης του κινηματογράφου 
και της αναπηρίας (anthropology of disability), καθώς και της εκπαιδευτικής 
προσέγγισης των ατόμων με αναπηρία και της μουσειακής εκπαίδευσης, γ) επι-
τόπια εθνογραφική έρευνα για τη συλλογή ποιοτικών ερευνητικών δεδομένων σε 
συγκεκριμένα ερευνητικά πεδία σε συλλόγους Κωφών, στην Ομοσπονδία Κωφών 
Ελλάδος (ΟΜΚΕ) και στο Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Θεσσαλονίκης 
(ΚΕΝΓ). Πρόκειται, επομένως, για μια σύνθετη μεθοδολογία, που θα αξιοποιεί 
ένα μεγάλο εύρος των ερευνητικών τεχνικών στις κοινωνικές επιστήμες. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να ξεκινήσει η έρευνα αυτή, ήταν 

η παρακολούθηση μαθημάτων της ΕΝΓ15, αλλά και η ένταξη στην κοινότητα 
των κωφών, η συναναστροφή μαζί τους και η κατανόηση των πολιτισμικών-
γλωσσικών «κωδίκων/κανόνων» τους. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να εντο-
πιστούν στις προς πραγμάτευση ταινίες τα γλωσσικά και παραγλωσσικά στοι-
χεία, οι άτυποι κανόνες και να αποκωδικοποιηθεί ο κινητικός κώδικας του βω-
βού κινηματογράφου σε σχέση με την ΕΝΓ. Βασικό πρόβλημα της έρευνας 
είναι διαφορά τόσο των νοηματικών γλωσσών, όσο και του πολιτισμικού κώδι-
κα. Οι βωβές ταινίες είναι αμερικανικής παραγωγής και συνεπώς χρησιμοποι-
ούν την Αμερικανική γλώσσα, ενώ τα αστεία και τα πολιτισμικά στοιχεία (ί-
σως) είναι κατανοητά από τους γηγενείς. Αντιθέτως, η εκμάθηση της ΕΝΓ και 
το ελληνικό/ευρωπαϊκό πολιτισμικό μου υπόβαθρο με οδηγούν στο να «βλέπω» 
με διαφορετικό τρόπο τις ταινίες. Παρόλα αυτά έχουν εντοπιστεί πολλά σημεία 
που ομοιάζουν με την ΕΝΓ και θα αναλυθούν μέσα από χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα των ταινιών: The Immigrant (= Ο μετανάστης)16, The Kid (= Το 

15. Καθ’ όλη την διάρκεια των μαθημάτων καταγράφονται ημερολόγια και παρατηρήσεις
σχετικά με την ίδια την ΕΝΓ (λέξεις, φράσεις, γραμματική, συντακτικό, ομοιότητες/διαφορές 
χειρομορφών, χειλανάγνωση κτλ), την κουλτούρα των κωφών και το πώς αποδίδονται τα ποιή-
ματα, τα ηχητικά και οπτικά εφέ στη νοηματική. 

16. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταινία βλ. http://www.charliechaplin.
com/en/films/30-the-immigranthttps://www.youtube.com/watch?v=c9is3Wde Udghttp:// 
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παιδί)17, The Gold Rush (= Ο χρυσοθήρας)18. 
Η σκηνή του εστιατορίου από την ταινία The Immigrant, περιέχει πολλά 

στοιχεία παντομίμας. Ο σερβιτόρος, υποδεικνύει στον ήρωα πως πρέπει να βγάλει 
το καπέλο του –καθώς δεν είναι πρέπον να τρώει φορώντας το–, δείχνοντας το 
κεφάλι. Παράλληλα, ένας άλλος σερβιτόρος δίνει το λογαριασμό στον πελάτη και 
του ζητά να τον πληρώσει, όμως όταν εκείνος αρνείται επεμβαίνει ο γιγαντόσωμος 
σερβιτόρος και του ζητά το λόγο. Τα νεύματα που δηλώνουν «πρέπει να πληρώ-
σεις» και «τι έγινε;», έχουν στοιχεία της ΕΝΓ. Στη συνέχεια, ο κομψός ευτραφής 
κύριος που κάνει νεύματα από μακριά και εν τέλει κάθεται στο τραπέζι, συ-
στήνεται και τους «λέει»:«εσύ και αυτή θα παίζετε μουσική». Στο σημείο αυτό, 
πρέπει να τονιστεί πως βασικό στοιχείο της γραμματικής και του συντακτικού της 
ΕΝΓ είναι η δήλωση κάθε φορά των προσώπων (υποκειμένου και αντικειμένου) 
ώστε να είναι κατανοητό και ξεκάθαρο το νόημα. Άλλο ένα δείγμα παντομίμας 
που έχει υιοθετηθεί ως λέξη με χειρομορφή είναι ο τυπικός χαιρετισμός ευγε-
νείας. Στην ταινία βλέπουμε τους κυρίους να ανασηκώνουν ή να βγάζουν τα ημί-
ψηλά τους καπέλα, για να χαιρετήσουν τον περαστικό. Στην ΕΝΓ, το «γεια» ή 
«χαίρεται» δηλώνεται με ημικυκλική κίνηση του χεριού στον χώρο που ξεκινά 
ακουμπώντας τον κρόταφο.  
Στην ταινία The Kid ξεχωρίζουν τρεις ενδιαφέρουσες σκηνές. Το παιδί που έ-

χει υπό την προστασία του ο πρωταγωνιστής τού υποδεικνύει ποιο δρόμο θα ακο-
λουθήσει. Χρησιμοποιώντας τη χειρομορφή της γωνίας του δείχνει εάν θα στρίψει 
δεξιά ή αριστερά. Αντιστοίχως, την ίδια χειρομορφή κάνει και ο Τσάπλιν για επι-
βεβαίωση. Η ΕΝΓ για να αποδώσει την κατεύθυνση χρησιμοποιεί την παλάμη σε 
μορφή «Γ» και την κλίση της για να υποδείξει τον προσανατολισμό δεξιά ή αρι-
στερά. Σε μια δεύτερη σκηνή ο φακός από μακριά «παρατηρεί» τον Τσάπλιν να 
απομακρύνεται, ενώ τον ακολουθεί το παιδί. Για να το απομακρύνει του κάνει 
νεύμα να φύγει, ενώ εκείνο συνεχίζει να τον ακολουθεί. Και σε αυτό το σημείο 
υπάρχει σύγκλιση με την ΕΝΓ. Ο ήρωας σε μια επόμενη σκηνή συζητά με την 
γυναίκα της οποίας το παράθυρο έχει αναλάβει να επιδιορθώσει. Οι δυο τους 
φαίνεται να απολαμβάνουν την χαρούμενη κουβέντα τους, κάτι που γίνεται 
αντιληπτό από τις εκφράσεις του προσώπου και των δυο, αλλά και από το δυνατό 
γέλιο. Ιδιαίτερα σημαντική για την απόδοση του νοήματος ή μιας ιστορίας είναι 

                                                 
www.imdb.com/title/tt0008133/ 

17. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταινία βλ. http://www.charliechaplin. 
com/en/films/1-the-kidhttps://www.youtube.com/watch?v=2XzKZzhrK-Ehttp://www. 
imdb.com/title/tt0012349/ 

18. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταινία βλ. http://www.charliechaplin. 
com/en/films/2-the-gold-rushhttps://www.youtube.com/watch?v=nt-_DXC-aikhttp://www. 
imdb.com/title/tt0015864/ 
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στην ΕΝΓ είναι η έκφραση του προσώπου και το βλέμμα του νοηματιστή. Με τον 
τρόπο αυτό μπορεί να μεταφέρει διαλόγους, ιστορίες και γεγονότα, με ένα «παι-
χνίδι ρόλων» αφού στην ΕΝΓ δεν υπάρχει ο πλάγιος λόγος, παρά μόνο ο ευθύς. Το 
«όχι» που βλέπουμε να γνέφει ο Τσάπλιν, συμπίπτει με την ελεύθερη απόδοσή 
του στην ΕΝΓ, με την έννοια του «δεν είναι σωστό» ή του «μη».Το «όχι» ως 
άρνηση, έχει διαφορετική χειρομορφή στην ΕΝΓ και αποδίδεται με την παλάμη 
σε μορφή γροθιάς, προσανατολισμό προς τα κάτω, θέση σε σχέση με το σώμα και 
κίνηση προς τα κάτω σε σχέση με τον χώρο. Τέλος, το δάκτυλο που φέρει ο 
πρωταγωνιστής στο στόμα για να το «σφραγίσει», ουσιαστικά έχει την έννοια του 
«σςςς, είναι μυστικό». Με ανάλογο τρόπο αποδίδεται στη νοηματική.  
Η χαρακτηριστικότερη σκηνή της ταινίας The Gold Rush είναι το τραπέζι του 

δείπνου, όπου ο πρωταγωνιστής για να ψυχαγωγήσει τις καλεσμένες του 
σκαρφίζεται ένα ιδιότυπο χορευτικό. Τα ψωμάκια που βρίσκονται στο τραπέζι 
γίνονται μικρές πουέντ μπαλέτου και τα πιρούνια τα πόδια του χορευτή. Τότε, με 
τη συνοδεία της ανάλογης μουσικής υπόκρουσης, ο Τσάπλιν υποδύεται τον 
χορευτή, χρησιμοποιώντας τα ψωμάκια που είναι καρφωμένα στα πιρούνια ως 
μαριονέτες. Η κάμερα εστιάζει στον ήρωα και δίνει έμφαση στις εκφράσεις του 
προσώπου του, με ένα φωτισμένο πλάνο. Στην ΕΝΓ ό,τι έχει σχέση με τα πόδια 
(πχ. ως μέλη του σώματος, το ποδόσφαιρο ή κινήσεις και στάσεις στις οποίες χρη-
σιμοποιούμε τα πόδια μας (πχ. γονατιστός, σταυροπόδι, γλιστράω κτλ)) απο-
δίδεται με παντομίμα δυο δακτύλων (δηλ. του δείκτη και του μέσου). Ένα επίσης, 
ενδιαφέρον παράδειγμα είναι το πώς αποδίδεται το χειροκρότημα στην ΕΝΓ, σε 
σχέση με την ταινία. Ενώ οι ακούοντες χειροκροτούν για να ακούσουν τον θόρυβο 
της επευφημίας, οι κωφοί κινούν τα χέρια τους-σχεδόν περιστροφικά-με επανα-
λαμβανόμενες κινήσεις και σε ελεύθερη θέση στον χώρο, δείχνοντας με τον τρόπο 
αυτό την ένταση του «δικού τους» χειροκροτήματος. 
Συνοψίζοντας, οι ταινίες του βωβού κινηματογράφου είναι κατανοητές σε ένα 

ευρύ φάσμα θεατών, με ή χωρίς προβλήματα ακοής και ανεξαρτήτως της γλώσσας 
που ομιλούν. Εξαιτίας του ότι οι ταινίες αυτές χρησιμοποιούν την παντομίμα ως μια 
«γλώσσα» κοινά αποδεκτή και κατανοητή, δίνεται η ευκαιρία σε κωφούς ηθοποιούς 
και σκηνοθέτες να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο και να εκφράσουν το δημιουργι-
κό τους ταλέντο ισότιμα. Με την εμφάνιση, όμως, του ομιλούντος κινηματογράφου, 
αυτοί οι άνθρωποι αποκλείστηκαν ως θεατές, ως δημιουργοί και ως μέρη της κινη-
ματογραφικής βιομηχανίας. Θα πρέπει, βέβαια, να σημειωθεί πως λόγω του δια-
φορετικού πολιτισμικού υποβάθρου των θεατών είναι διαφορετική η αντίληψη και η 
αποκωδικοποίηση των κωμικών στοιχείων από το κοινό. Τέλος, η μουσική επένδυση 
των βωβών ταινιών με τη χρήση ζωντανής ορχήστρας, φαίνεται να απέκλειε τους 
κωφούς θεατές από το να απολαύσουν την ταινία στο σύνολό της και αλλοίωνε την 
ακεραιότητά της, αφού δεν μπορούσαν να «διαβάσουν» το «φιλμοκείμενο» με τον 
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ίδιο τρόπο που κάνουν οι ακούοντες. 
Η παρούσα έρευνα είναι σε πρώιμο στάδιο και υπό εξέλιξη. Για το λόγο αυτό 

μπορούμε προς το παρόν να κάνουμε κάποιες υποθέσεις σχετικά με τη την παρα-
γωγή εκπαιδευτικού υλικού με βάση τη σημειωτική ανάγνωση των δύο κωδίκων. 
Επειδή ο στόχος είναι η αλληλεπίδραση κωφών και ακουόντων, θα δοθεί η δυνα-
τότητα σε μια ομάδα κωφών και σε μια ομάδα ακουόντων, να γυρίσουν μια ταινία 
με στοιχεία νοηματικής και παντομίμας, ούτως ώστε να «δεί» η καθεμία από τις 
δυο ομάδες την ταινία της άλλης, να την κατανοήσει και να εξάγει συμπεράσματα. 
Στη συνέχεια το ίδιο μπορεί να γίνει με μεικτές ομάδες (δηλ. ακούοντες και μη) 
ώστε να γίνει σύγκριση με τις δυο προηγούμενες ταινίες, αλλά και να καταδειχθεί 
το κατά πόσο ο γλωσσικός κώδικας της μιας ομάδας επηρέασε τον κώδικα της 
άλλης για την παραγωγή του τελικού αποτελέσματος, δηλαδή της νέας ταινίας.  
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Περίληψη 

Ο Κινηματογράφος αποτελεί ιδανικό μέσο εκπαίδευσης για τα άτομα με ανα-
πηρίες. Η μη λεκτική επικοινωνία στις ταινίες του Βωβού κινηματογράφου, ομοιά-
ζει με την νοηματική-κινηματική γλώσσα των κωφών, αποτελώντας έτσι ένα μονα-
δικό μέσο επικοινωνίας με τους «άλλους» ανεξάρτητα της γλωσσικής ικανότητας 
των ατόμων. Η παρούσα εργασία στηρίζεται στην ανθρωπολογική προσέγγιση του 
κινηματογράφου και της αναπηρίας (anthropology of disability), τη φιλμοσημειω-
τική και την ανάλυση του λόγου (discourse analysis), της εικόνας και των άλλων 
γλωσσικών και παραγλωσσικών κωδίκων του βωβού κινηματογράφου και της νοη-
ματικής γλώσσας των ατόμων με προβλήματα ακοής(deaf/ hearing impaired). 
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Στόχος της έρευνας είναι να εντοπιστεί το πώς «βιώνεται» μια ταινία από τα άτομα 
αυτά. Σκοπός είναι η κατάδειξη της χρησιμότητας της υλοποίησης εικαστικών εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων για άτομα με αναπηρίες σε ατομικό και ομαδικό πλαί-
σιο. Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η αξιοποίηση των ποιοτικών ερευνητικών δε-
δομένων και η παραγωγή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος–υλικού προσβάσιμου 
για άτομα με ή χωρίς προβλήματα ακοής και η διάδραση μεταξύ τους. Επειδή η 
διδακτορική έρευνα είναι υπό εξέλιξη, παρατίθενται χαρακτηριστικά παραδείγματα 
τριών ταινιών του βωβού κινηματόγραφου στα οποία έχουν εντοπιστεί συγκλίσεις ή 
αποκλίσεις σε σχέση με την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 
Λέξεις κλειδιά: Βωβός Κινηματογράφος, Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, Κω-

φοί, Φιλμο-σημειωτική, Εκπαίδευση. 

Abstract 

«Comparing codes: The silent cinema and deaf/ hearing impaired indivi-
duals»19. 

Cinema constitutes the ideal educational tool for people with disabilities. 
Thus, the non-verbal communication throughout the silent cinema, similar to the 
deaf individuals’ sign-kinematics language, constitutes a unique way of commu-
nication with “the others” regardless the individuals’ lingual linguistic capabili-
ties. The present paper is based on the anthropological approach of anthropology 
of disability, film semiotics, discourse analysis, picture and of other linguistic and 
paralinguistic codes of the silent cinema and of the hearing impaired individuals’ 
sign language. The goal of this research is to depict the way these people experi-
ence a movie. Its aim is to demonstrate the usefulness of the conjectural educa-
tional programs’ implementation for disabled people in either individual or group 
context. The intended effect is the development of the quality research data and 
the creation of an educational program –accessible material, for either hearing 
impaired or non hearing impaired individuals and the interaction between them. 
As the doctoral research is still in progress, presented are typical examples of 
three silent cinema movies where convergences and deviations in relation to the 
Greek Sign Language have been spotted. 

Keywords: Silent Cinema, Greek Sign Language, Hearing Impaired Individu-
als, Film Semiotics, Education. 

19. The original title of the present doctoral dissertation is: “The silent cinema and deaf/
hearing impaired individuals. Semiotics Analysis and the evaluation for the creation of educa-
tional material” 



DAS AUFEINANDERTREFFEN DER NACHBYZANTINISCHEN  
KUNST UND DER MODERNE IN DER ΜONUMENTALMALEREI 

DES HEILIGEN BERGES IM 18. JAHRHUNDERT 

GEORGIOS CHR. TSIGARAS  

Es ist inzwischen zu einem Gemeinplatz in der neugriechischen Geschichts-
schreibung und der nachbyzantinischen Kunstgeschichte geworden, dass das 18. 
Jahrhundert einen Einschnitt darstellt, den Übergang in die Moderne markiert. 
Der neuen Epoche wird durch eine Reihe politischer Ereignisse der Weg bereitet, 
wie den Verträgen von Karlowitz (1699), von Passarowitz (1718) und von 
Küçük Kaynarca (1774)1, aber auch durch kulturelle Vorgänge wie etwa die 
Ausbreitung ideologischer Bewegungen, wobei in der zweiten Hälfte dieses 
Jahrhunderts vor allem die Aufklärung eine bedeutende Rolle spielte2.  

Diese politischen und ideologischen Veränderungen, deren Anfänge im osma-
nischen Reich bis zum Ende des 17. Jahrhunderts zurückreichen3, haben die 
wirtschaftliche Erholung der christlichen Untertanen des osmanischen Reiches 

1. D. QUATAERT, The Ottoman Empire, 1700-1922, Cambridge University Press
²2005, 39-40; S. FAROQUI, Ἡ ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία καὶ ὁ κόσμος γύρω της, Ἀθήνα 
2009, 84. Zum Einfluss der politischen Ereignisse der Zeit auf die geistigen Entwicklungen, 
siehe K. TH. DIMARAS, Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός, Athen 1983, 14, 23-24. 

2. Zu diesem Thema auswahlsweise siehe K. TH. DIMARAS, Νεοελληνικὸς Διαφωτι-
σμός, Athen 1983; P. KITROMILIDIS, Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός. Οἱ πολιτικὲς καὶ 
κοινωνικὲς ἰδέες, Athen 1996; P. KONDYLIS, Ὁ Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός. Οἱ φιλοσοφικὲς 
ἰδέες, Athen 1988. Über die ideologischen Strömungen der Zeit siehe A. ARGYRIOU, 
Ἰδεολογικὰ ρεύματα στοὺς κόλπους τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας κατὰ τὰ χρόνια τῆς 
τουρκοκρατίας, Λαογραφικὴ Ἑταιρία Λαρίσης, 9-40; C. PAPULIDIS, Conservatisme et mo-
dernisme dans l’Église Orthodoxe au XVIIIème et XIXème ss. in: Καιρός, Τόμος τιμητικὸς 
στὸν Ὁμότιμο Καθηγητὴ Δαμιανὸ Ἀθ. Δόϊκο, Thessaloniki 1995, 641-646; P. KALAITZI-
DIS, Ὀρθοδοξία καὶ Νεωτερικότητα. Προλεγόμενα, Athen 2007, 20-22. Vgl. auch G. CHR. 
TSIGARAS, Ὁ Καισάριος Δαπόντες καὶ τὸ εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα τοῦ καθολικοῦ τῆς 
Μονῆς Ξηροποτάμου. Ἀπόπειρα ἑρμηνείας τῆς σχέσης λόγου καὶ εἰκόνας στὴν ὕστερη 
ὀθωμανοκρατία, in: Μελέτες ἱστορίας τῆς μεταβυζαντινῆς τέχνης, Thessaloniki 2013, 372. 

3. C. IMBER, The Ottoman Empire, 1300-1650, - The Structure of Power, New York
2002, 215; N. JAKOWAKI, Εὐρώπη μέσῳ Ἑλλάδας. Μιὰ καμπὴ στὴν εὐρωπαϊκὴ αὐτοσυνεί-
δηση, 17ος - 18ος αἰώνας, Athen 2006, 310-317. 
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zur Folge und formen zum großen Teil den historischen, wirtschaftlichen und in 
der Folge auch künstlerischen Rahmen, der die Entwicklung der monumentalen 
sakralen Malerei dieser Zeit begünstigt. 

Doch die Verarbeitung des Ideengutes der Aufklärung weist in der Ostkirche 
Besonderheiten auf4. Charakteristisches Beispiel sind zwei Intellektuelle, der 
Heilige Nikodemos Hagioretes5 und Kaisarios Dapontes6, die im geistigen Um-
feld der Moderne leben und, wie ich glaube, für deren durch und durch eigenwil-
lige Rezeption in dieser Periode stehen. Es handelt sich um zwei sehr unter-
schiedliche Gelehrte, die aber, beide auf ihre Weise, im Bewusstsein schreiben, 
dass sie die glorreiche Vergangenheit nicht nur kennen, sondern auch an ihr teil-
haben. Der Heilige Nikodemos Hagioretes versucht das Kirchenvolk mit seinen 
Schriften über Themen des Glaubens aufzuklären7, während Kaisarios Dapontes 
mit seinem umfangreichen Werk der Kenntnis der Kirchengeschichte und der 
alten Geschichte einen höheren Stellenwert einräumt8. Der Historizismus, der in 

4. Zu dieser Besonderheit siehe G. CHR. TSIGARAS, Ὁ Καισάριος Δαπόντες, a.O. 371-
372, 376-377, 382-383, 384-388. Charakteristischerweise vertritt A. AGELOU (Hrsg.), 
Καισάριος Δαπόντες, Κῆπος Χαρίτων, Athen 1997, 19, dass es ihm schwerfällt, Dapontes in 
seine Zeit zu stellen und dass es ihm ebenso schwer fällt ihn mit seinen Zeitgenossen und ihren 
Ideen in Verbindung zu bringen. Vgl. auch A. AGELOU (Hrsg.) a.O. 79-81, 82-84, 88-90. 

5. Bibliographie über den Heiligen Nikodemos Hagioretes siehe auch S. A. PASCHALI-
DIS, Tὸ ὑμναγιολογικὸ ἔργο τῶν Κολλυβάδων. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἁγιολογικῆς 
γραμματείας κατὰ τὴν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας, Thessaloniki 2007, 171-172, Anm. 2, 3. 
Vgl. THEOKLITOS DIONYSIATIS, Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης. Ὁ βίος καὶ τὰ ἔργα του, 
1749-1809, Athen ²1978, und EUTHYMIOS IEROMONACHOS, Ὁ πρωτότυπος βίος τοῦ 
Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, kritische Ausgabe, Einführung von Mönch Nikodemos Mpi-
lalis, Athen 1992.  

6. Kurze Bezugnahme auf Leben und Werk des Kaisarios Dapontes siehe S. A. PAS-
CHALIDIS, Ἡ αὐτόγραφη νεομαρτυρολογικὴ συλλογὴ τοῦ μοναχοῦ Καισαρίου Δαπόντε 
(1713-1784), Νεομαρτυρολογικὰ Σύμμεικτα Α΄, Thessaloniki 2012, 19-35. Vgl. G. CHR. 
TSIGARAS, Ὁ Καισάριος Δαπόντες, a.O. 369-370, Anm. 4; G. CHR. TSIGARAS, Ἡ νεο-
μαρτυρολογικὴ συλλογὴ τοῦ Καισαρίου Δαπόντε καὶ ἡ ἀπεικόνιση τῶν νεομαρτύρων στὸ καθο-
λικὸ τῆς Μονῆς Ξηροποτάμου, in: S. A. PASCHALIDIS, Ἡ αὐτόγραφη νεομαρτυρολογικὴ 
συλλογή, a.O. 162. 

7. THEOKLITOS DIONYSIATIS, Ἅγιος Νικόδημος, a.O. 17-19.
8. Dazu siehe K. TH. DIMARAS, Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός, a.O. 2-4, 6-7, 58; P. M.

KITROMILIDIS, Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός, a.O. 89-93; A. AGELOU (Hrsg.), Καισάριος 
Δαπόντες, Κῆπος Χαρίτων, a.O. 54,58, 88,90; G. CHR. TSIGARAS, Ὁ Καισάριος Δαπόντες, 
a.O. 376. Vgl. auch G. CHR. TSIGARAS, Ἡ νεομαρτυρολογικὴ συλλογὴ τοῦ Καισαρίου 
Δαπόντε, a.O. 163. 
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dieser Zeit erkennbar ist9, ist im Werk von Dapontes klar ersichtlich, charakte-
ristisch für sein Verhältnis mit der alten Geschichte ist die Tatsache, dass er pa-
rallel zur christlichen Geschichte häufig auf die Antike Bezug nimmt, ein Ele-
ment, das indirekt seine Nähe zur Moderne und zur Aufklärung bekundet10. 

Die oben dargelegte, neue Blickweise ist der Ausgangspunkt für Neuerungen 
in der Ikonographie der sakralen Malerei in einer Zeit, in der am Heiligen Berg 
intensive Bautätigkeit festzustellen ist und viele Kirchen mit Wandmalereien 
ausgestaltet werden11. Die Maler, die auf dem Athos malen, werden von dieser 
Umgebung beeinflusst, sie bringen von ihren Herkunftsorten ikonographische 
Elemente mit und es fällt ihnen anscheinend leicht, sich den Wünschen der Auf-
traggeber anzupassen, wobei sie ihren Bilderkanon erneuern, indem sie neue iko-
nographische Details hinzufügen, aber auch ikonographische Themen, die sie in 
der westlichen Bildtradition vorfinden12. 

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sticht unter den „weltlichen“ Ma-
lern, die eingeladen werden, am Athos zu arbeiten, die höchst aktive Werkstatt 
der Maler Konstantinos und Athanasios aus Korça hervor. Die Maler und ihr 
Werk stehen stellvertretend für die künstlerischen und ideologischen Strömun-
gen, die in dieser Zeit auf dem Heiligen Berg, aber auch im Osten insgesamt, 
vorherrschend sind13. Im Katholikon des Klosters Philotheou (1752) und im Ky-
riakon der Skite Xenophontos (1766) weisen die Wandmalereien, die die Maler 
aus Korça gestalteten, keine Besonderheiten auf. Im Kyriakon der Skite der Ha-
gia Anna (1757) und im Katholikon des Klosters Xeropotamou (1783) ist eine 
Reihe von Besonderheiten festzustellen, die offensichtlich die geistigen und kul-
turellen Strömungen widerspiegeln, die in diesen beiden Gemeinschaften des Hei-
ligen Berges stattfinden. Es ist bekannt, dass in dem Zeitraum, in dem die Maler 
aus Korça in der Skite der Hagia Anna arbeiteten, der Streit über die Seelenmes-

9. K. TH. DIMARAS, Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός, a.O. 55-58.
10. A. AGELOU (Hrsg.), Καισάριος Δαπόντες, Κῆπος Χαρίτων, a.O. 76-77. Vgl. G.

CHR. TSIGARAS, Ὁ Καισάριος Δαπόντες, a.O. 383, 384. 
11. Dazu siehe M. CHATZIDAKIS, Ἕλληνες ζωγράφοι μετὰ τὴν Ἅλωση (1453-1830),

Bd. 1, Athen 1987, 101, 109; D. D. TRIANTAPHYLLOPOULOS, Ἐνετοκρατούμενη καὶ 
Τουρκοκρατούμενη Ἑλλάδα: Πολιτιστικὲς παραλληλίες καὶ ἀντιθέσεις, Festschrift für Klaus 
Wessel. Hrsg. von M. Restle, München 1988, 345-356. Vgl. auch G. CHR. TSIGARAS, Οἱ 
ζωγράφοι Κωνσταντίνος καὶ Ἀθανάσιος ἀπὸ τὴν Κορυτσά. Τὸ ἔργο τους στὸ Ἅγιον Ὄρος 
(1752-1783), Athen 2003, 312-313. 

12. E. DRAKOPOULOU, Ὑποδοχὴ καὶ ἀφομοίωση τῆς δυτικῆς τέχνης στὴ ζωγραφικὴ
τῶν Ὀρθοδόξων κατὰ τὸν 18ο αἰώνα, Τὰ Ἱστορικά 27, Heft 52 (Juni 2010) 133-148. 

13. E. DRAKOPOULOU, a.O. Vgl. auch G. CHR. TSIGARAS, Οἱ ζωγράφοι, a.O. 311-
327. 
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sen tobte14 und die Bewegung der Kollybades existierte15, beide stellen eine Re-
aktion auf die Aufklärung dar. Obwohl die Kollybades die Rückkehr zu den Tra-
ditionen der Kirchenväter verkündeten, schenken sie der Malerei keine besondere 
Bedeutung, wie an der Akzeptanz von ikonographischen Typen zu erkennen ist, 
die aus der westlichen Bildtradition stammen. Die Abbildung der Heiligen Drei-
faltigkeit ist hier anzuführen, und speziell die anthropomorphe Darstellung des 
Gottesvaters im Stil des Barocks bei der Darstellung der Taufe Christi ist eine 
Theophanie westlicher Prägung (Abb. 1)16. Aus der westlichen darstellenden 
Kunst entlehnt, ist die Darstellung der knienden Gottesmutter und Josefs in der 
Höhle in der Figurengruppe der Geburt Christi (Abb. 2)17. Das Thema, das be-
reits von den kretischen Malern des 16. Jahrhunderts in der nachbyzantinischen 
Malerei18 eingeführt worden war, hat theologische Implikationen, die sich im 
Grenzbereich der orthodoxen Theologie bezüglich der Menschwerdung Gottes 
bewegen. Das macht deutlich, dass die ikonographischen Elemente der westli-
chen Tradition die ästhetischen und theologischen Auffassungen der Einsiedler in 
der Skite anscheinend nicht störten, offensichtlich, weil sie in byzantinischer 
Bildsprache wiedergegeben sind, also gleichsam übersetzt wurden19. Denselben 
zeitgenössischen Auffassungen ist das Phänomen der Entfernung der Szene des 
Bades des Gotteskindes aus den Darstellungen der Geburt Christi zuzuschreiben, 
die in früher zu datierenden Werken des 18. Jahrhunderts festzustellen ist20. 

Von den Wandmalereien der Werkstatt der Maler aus Korça am Heiligen 
Berg sind aus ikonographischer und ikonologischer Sicht vor allem die Wandma-
lereien des Katholikons des Klosters Xeropotamou bemerkenswert. Eine der Be-
dingungen, die die Maler im Vertrag mit den Klosteroberen unterschrieben, war 

14. Zu dieser Frage siehe indikativ CH. TZOGAS, Ἡ περὶ τῶν μνημοσύνων ἔρις ἐν Ἁγίῳ
Ὄρει κατὰ τὸν ΙΗ΄ αἰώνα, Thessaloniki 1969; Archim. A. RADOVIĆ, Ἡ Φιλοκαλικὴ ἀναγέν-
νηση τοῦ ΧVIII καὶ ΧΙΧ αἰ. καὶ οἱ πνευματικοὶ καρποί της, Athen 1984. 

15. Siehe K. AKRIVOPOULOS, Τὸ Κολλυβαδικὸ Κίνημα. Ἡ τελευταία Φιλοκαλικὴ
Ἀναγέννηση, Katerini 2001; Archim. NIKODEMOS SKRETTAS, Ἡ Θεία Εὐχαριστία καὶ τὰ 
προνόμια τῆς Κυριακῆς κατὰ τὴ διδασκαλία τῶν Κολλυβάδων, Thessaloniki 2006. 

16. G. CHR. TSIGARAS, Οἱ ζωγράφοι, a.O. 95, 96, Abb. 44.
17. G. CHR. TSIGARAS, a.O. 90-91, Abb. 37.
18. G. CHR. TSIGARAS, a.O. 91-92.
19. G. CHR. TSIGARAS, a.O. 322.
20. Die Szene wurde aus den Wandmalereien des 16. Jahrhunderts in den Katholika der

Klöster Megiste Laura, Stavroniketa und Dionysiou entfernt sowie aus der Kapelle des Hagios 
Nikolaos des Klosters Megiste Laura. Siehe dazu K. D. KALOKYRIS, Ἡ ἀπάλειψις τῆς 
σκηνῆς τοῦ λουτροῦ τοῦ Θείου Βρέφους ἐκ τοιχογραφιῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, in: Ἄθως, Θέματα 
ἀρχαιολογίας καὶ τέχνης, Athen 1963, 15-51. 
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die Zusicherung, dass die Wandmalereien, die sie im Katholikon malen würden, 
künstlerisch den anderen Werken überlegen sein würden, die sie am Heiligen 
Berg malten. Außerdem versprachen die Maler, dass sie all ihre Sorgfalt und all 
ihr Können aufbieten würden, unter Einsatz aller Geheimnisse ihrer Kunst, um 
ihr Ziel zu erreichen21. Für den erfolgreichen Abschluss ihres Werkes war frei-
lich der Beitrag des bekannten und vielseitigen Gelehrten und Mönchs des Klos-
ters von Xeropotamou, Kaisarios Dapontes, wichtig. Dieser außerordentlich um-
triebige Mönch, Sprachrohr des Geistes der neuen Epoche, schreibt über eine 
groß Vielfalt von Themen und will sie alle seinen Lesern vermitteln, immer na-
türlich im Rahmen der Auffassungen seiner Epoche. Seine Texte sind eine Quelle 
für die Ikonographie des Katholikons des Klosters von Xeropotamou, und insbe-
sondere für das Bildprogramm der Lite des Katholikons; es ist bekannt, dass 
Kaisarios eine Aufstellung der Abbildungen angefertigt hatte22. 

Die ikonographischen Elemente der westlichen Bildtradition im Katholikon 
des Klosters Xeropotamou sind zahlreich und offensichtlich. Die Maler aus 
Korça malen Barockrahmen, in die sie Szenen der Ereignisse nach der Aufer-
stehung (Abb. 3)23 stellen oder nur teilweise ausgeführte Körper von Prophe-
ten in der Darstellung der Verklärung Christi (Abb. 4)24. Interessant sind auch 
die Zierelemente in der Lite des Katholikons, die starke Barockeinflüsse auf-
weisen (Abb. 5)25.  

21. Es ist nur natürlich, dass Kaisarios Dapontes sich auf die besondere Schönheit des
Katholikons bezieht. Er beschreibt die Probleme, die das alte Katholikon auf Grund der Bo-
denbeschaffenheit aufwies. Mit Bewunderung, Stolz, aber auch leicht ironischem Ton ver-
gleicht er das neue Katholikon mit anderen großen Katholika am Heiligen Berg. In einer prob-
lematischen Zeit, ohne direkten Hinweis auf seine Rolle beim Bau des Katholikons, beschreibt 
er den Beitrag von Gläubigen aus vielen anderen Orten am Werk, etwas aus Kontantinopel, 
Moldavien, Chios, Samos, Psara, Skopelos. Siehe A. AGELOU (Hrsg.), Καισάριος Δαπόντες, 
Κῆπος Χαρίτων, a.O. 184-185, Verse 119-170. Dapontes legt also Zeugnis ab von der Auf-
fassung der Mönche über die Besonderheit des Katholikons, eine Tatsache, die auch im Ver-
trag zum Ausdruck kommt, den die Maler Konstantinos und Athanasios unterschrieben (G. 
CHR. TSIGARAS, Οἱ ζωγράφοι, a.O. 48). Vgl. Auch M. D. POLYBIOU, Τὸ καθολικὸ τῆς 
Μονῆς Ξηροποτάμου. Σχεδιασμὸς καὶ κατασκευὴ στὴ ναοδομία τοῦ 18ου αἰώνα, Athen 1999, 
76, 108. 

22. Man weiß, dass Dapontes eine Aufstellung der ikonographischen Themen für die Be-
malung des Katholikons zusammengestellt hatte (“κατάστιχον τῶν ἑορτῶν”). Siehe dazu G. 
CHR. TSIGARAS, a.O. 46; Ders., Ὁ Καισάριος Δαπόντες, a.O. 373-375, 377-382; Ders., Ἡ 
νεομαρτυρολογικὴ συλλογὴ τοῦ Καισαρίου Δαπόντε, a.O. 156-160. 

23. G. CHR. TSIGARAS, Οἱ ζωγράφοι, a.O. 152, 153, Abb. 126, 128.
24. G. CHR. TSIGARAS, a.O. 97, Abb. 46.
25. G. CHR. TSIGARAS, a.O. 284, Abb. 301.
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Während der ersten Jahrzehnte der Aufklärung, in der Zeit der frühen Mo-
derne, sind es Druckwerke, die das Wissen verbreiten26. In dieser Zeit nehmen 
die Druckereien einen großen Aufschwung, ein charakteristisches Beispiel ist, 
neben den griechischen Druckereien in Venedig27, die sehr aktive Druckerei von 
Moschopolis28. Neben anderen Ausgaben werden auch Akoluthien und Heiligen-
viten gedruckt, es wird auch eine große Zahl von Stichen produziert29. Durch die 
weite Verbreitung der Druckwerke und vor allem der Ikonen auf Papier wird die 
Verehrung von lokalen Heiligen in andere Gebiete des Osmanischen Reiches, in 
denen Orthodoxe wohnen, übertragen, was die Ausweitung ihres Kultes zur Fol-
ge hat30, aber in zweiter Linie aber auch die Herausbildung neuer ikonographi-
scher Themen, die den Themenkatalog der nachbyzantinischen Malerei erneuern. 
Die Maler aus Korça bilden an der Westwand des Katholikons des Klosters Phi-
lotheou den Heiligen Vladimir von Elbasan (Abb. 6)31, im Kloster Xeropotamou 
den Heiligen Naoum (Abb. 7)32 und einen Neomärtyrer, den Heiligen Nikodemos 

26. K. TH. DIMARAS, Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός, α.Ο. 11-20, 28-33, 38-40. 66-71; P.
KITROMILIDIS, Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός, a.O. 394-402. 

27. G. S. PLOUMIDIS, Τὸ βενετικὸν τυπογραφεῖον τοῦ Δημητρίου καὶ Πάνου Θεοδοσίου
(1755-1824), Athen 1969; E. LIATA, “Εἰδήσεις γιὰ τὴν κίνηση τοῦ ἑλληνικοῦ βιβλίου στὶς 
ἀρχὲς τοῦ 18ου αἰώνα", Ὁ Ἐρανιστὴς 14 (1977) 1-35; G. PLOUMIDIS, “Le tipografie greche 
di Venezia", Il Veltro 3-4 (1983) 460-465; PH. ILIOU, “Συμπληρωματικὰ γιὰ τὴν τυπογρα-
φία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (Βενετία 1850)", Τετράδια Ἐργασίας 10 (1988) 108-114. Über die 
Druckerei der Glykides siehe G. VELOUDIS, Das griechische Druck-und Verlaghaus “Glikis” 
in Venedig (1670-1854), Wiesbaden 1974, und Ders., Τὸ ἑλληνικὸ τυπογραφεῖο τῶν Γλυκή-
δων στὴ Βενετία (1670-1854). Συμβολὴ στὴ μελέτη τοῦ ἑλληνικοῦ βιβλίου κατὰ τὴν ἐποχὴ 
τῆς τουρκοκρατίας, Athen 1987. 

28. Siehe M.-D. PEYFUSS, Die Druckerei von Moschopolis, 1731-1769. Buchdruck und
Heiligenverehrung im Erzbistum von Achrida, Wiener Archiv für Geschichte des Slawentums 
und Osteuropas, (Veröffentlichungen des Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung der 
Universität Wien, Band XIII), Wien - Köln 1989. 

29. D. PAPASTRATOU, Χάρτινες εἰκόνες. Ὀρθόδοξα θρησκευτικὰ χαρακτικὰ 1665-
1889, Bd. 1-2, Athen 1986. 

30. Zur Heiligenverehrung und ihr Widerhall in der Ikonographie siehe A. G. TOURTA,
Οἱ Ναοὶ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴ Βίτσα καὶ τοῦ Ἁγίου Μηνὰ στὸ Μονοδένδρι, Athen 1991, 
186-187; G. CHR. TSIGARAS, Οἱ ζωγράφοι, a.O. 317-318. 

31. Zur Ikonographie des Heiligen siehe G. CHR. TSIGARAS, Οἱ ζωγράφοι, a.O. 207-
208. Bgl. auch E. DRAKOPOULOU, Εἰκόνες ἀπὸ τὶς Ὀρθόδοξες Κοινότητες τῆς Ἀλβανίας. 
Συλλογὴ Ἐθνικοῦ Μουσείου Μεσαιωνικῆς Τέχνης Κορυτσᾶς, Ausstellungskatalog, Thessalo-
niki 2006, 136-142. 

32. Zur Ikonographie siehe G. CHR. TSIGARAS, a.O. 193. Vgl. auch E. DRAKOPOU-
LOU, Εἰκόνες ἀπὸ τὶς Ὀρθόδοξες Κοινότητες τῆς Ἀλβανίας, a.O. 178-181. Für die Vereh-
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aus Elbasan (Abb. 8)33, ab. Im selben Zusammenhang ist auch die Abbildung des 
Heiligen Antonios aus Veroia im Exonarthex des Klosters Philotheou zu sehen 
(Abb. 9), wahrscheinlich ein Werk der Maler und Mönche Neophytos und Gabriel 
aus Kastoria34. 

Die Kenntnis der glorreichen Geschichte –sowohl der weltlichen als auch der 
Kirche– stellt einen bedeutenden Faktor bei der Stärkung des Selbstbewusst-
seins der christlichen Untertanen der Osmanen dar, aber auch bei der Herausbil-
dung einer kollektiven Identität. Um diese Anschauungen zu festigen, werden 
systematisch die Viten der Neomärtyrer in den Vordergrund gestellt, während 
viele Wandmalereien und eine große Zahl tragbarer Ikonen alltägliche und be-
scheidene Menschen abbilden, als Vorbilder für den Widerstand gegen den an-
dersgläubigen Eroberer, sowie die Gestalten von Kämpfern, zu deren Nachah-
mung die Orthodoxen aufgerufen werden, um dem Glauben ihrer Väter treu zu 
bleiben35. 

Obwohl die Abbildung von Neomärtyrern in der nachbyzantinischen Kunst 
bereits ab dem 16. Jahrhundert zu registrieren ist36, stellen die Darstellungen 
der Neomärtyrer in der Lite des Klosters Xeropotamou zum ersten Mal ein um-
fassendes ikonographisches Ganzes mit ideologischen und theologischen Implika-
tionen dar, das die neue Auffassung, die neue Epoche, veranschaulicht und ihr 
eine Form gibt (Abb. 10)37. Die kürzlich erfolgte Edition der handschriftlichen 
Neomärtyrer-Sammlung von Kaisarios Dapontes bestätigt ältere Hypothesen, 
dass die Abbildung der Neomärtyrer auf Dapontes zurückzuführen ist und bringt 
ganz allgemein den Einfluss, den der Gelehrte auf die Gestaltung des Bilderpro-
gramms der Lite nahm, ans Tageslicht38.  

rung dieses Heiligen siehe M.-D. PEYFUSS, Die Druckerei, a.O. 111. 
33. Zur Ikonographie und Verehrung dieses Heiligen siehe C. GROZDANOV, Les port-

raits des Saints de Macedoine du IX au XVII siècle, Skopje 1983, 210-217; M.-D. PEY-
FUSS, Die Druckerei, a.O. 122-125, 178-180; G. CHR. TSIGARAS, Οἱ ζωγράφοι, a.O. 225, 
317, Abb. 299; Vgl. auch E. DRAKOPOULOU, a.O. 136-142. 

34. Zur Werkstatt dieser Maler siehe G. CHR. TSIGARAS, “Οἱ τοιχογραφίες τοῦ
παρεκκλησίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς Μονῆς Φιλοθέου”, in: Μελέτες ἱστορίας τῆς 
μεταβυζαντινῆς τέχνης, Thessaloniki 2013, 299. 

35. Vgl. N. G. SVORONOS, Ἐπισκόπηση τῆς νεοελληνικῆς ἱστορίας, Athen ²1978, 12-
13. 

36. Zur Ikonographie der Neomärtyrer siehe G. CHR. TSIGARAS, Ἡ νεομαρτυρολογικὴ
συλλογή, a.O. 131-147, mit der entsprechenden Bibliographie. 

37. G. CHR. TSIGARAS, Ἡ νεομαρτυρολογικὴ συλλογή, a.O. 128-130; G. CHR. TSI-
GARAS, Ὁ Καισάριος Δαπόντες, a.O. 379-380. 

38. Siehe S. A. PASCHALIDIS, Ἡ αὐτόγραφη νεομαρτυρολογικὴ συλλογὴ τοῦ μοναχοῦ
Καισαρίου Δαπόντε (1713-1784), Νεομαρτυρολογικὰ Σύμμεικτα Α΄, Θεσσαλονίκη 2012. 
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Ein weiteres ikonographisches Element, das auf die neuen Anschauungen der 
Moderne verweist und das in dieser Zeit festzustellen ist, ist die Art der Darstel-
lung der Stifter des Klosters Xeropotamou und ihre ikonologische Bedeutung. In 
der späten byzantinischen39 und in der nachbyzantinischen Malerei40 folgen die 
Abbildungen der Stifter der traditionellen künstlerischen Auffassung und Fröm-
migkeit. Die Beispiele der Stifter nehmen im 18. Jahrhundert stark zu, stellver-
tretend wollen wir an dieser Stelle die Abbildungen der Stifter im Narthex der 
Kapelle des Heiligen Demetrios im Vatopediou-Kloster (Abb. 11)41 und im Klos-
ter Koutloumousiou (Abb. 12)42 anführen. In den Bauwerken sind die Stifter ne-
beneinander gereicht, und trotz aller Würde wird der Eindruck einer affektiert 
zur Schau gestellten oder auch verborgenen Selbstfälligkeit erweckt. Im Kloster 
Xeropotamou aber weist die Darstellung der Stifter Eigenheiten auf, die Neuar-
tigkeit der Darstellungsweise kann ganz eindeutig festgestellt werden. An der 
Westwand der Lite des Katholikons sind die alten Stifter sowie die Stifter der 
Heiligenmalereien des Bauwerks mit vollständig abgebildeten Körpern und als 
Gruppe dargestellt. Von links nach rechts werden in einer Reihe Theodosios Mik-
ros, die Heilige Pulcheria, Kaiser Romanos, Konstantinos Porphyrogennetos und 
Andronikos Palaiologos abgebildet (Abb. 13)43. In der Folge sind die Brüder 
Thomas und Nikolaos Tzenou, Söhne von Chatzis Tzenou aus Vidin dargestellt, 
und die Mönche des Klosters von Xeropotamou, der Ekklesiarches Ignatios und 
der Skeuophylax Christophoros (Abb. 14). Es handelt sich um die Stifter der 
Wandmalereien des Katholikons, die insgesamt 4.000 Grosia zahlten44. Es ist 
anzumerken, dass die alten Stifter des Klosters auf gleiche Art und Weise wie 

                                                  
39. Siehe I. SPATHARAKIS, Byzantine Wall Paintings of Crete, Bd. IV, Leiden 2015, 

61-63, 140-142, 190-191, 270, 434. 
40. Zu diesem Thema siehe E. DRAKOPOULOU, Ἡ πόλη τῆς Καστοριᾶς τὴ βυζαντινὴ 

καὶ μεταβυζαντινὴ ἐποχὴ (12ος-16ος αἰ.). Ἱστορία - Τέχνη - Ἐπιγραφές, Athen 1997, 29-41. 
Vgl. G. CHR. TSIGARAS, Οἱ ζωγράφοι, a.O. 324-325. 

41. I. ATH. PAPAGELOS, Οἱ μεταβυζαντινὲς τοιχογραφίες, Ἱερὰ Μεγίστη Μονὴ 
Βατοπαιδίου. Παράδοση - Ἱστορία - Τέχνη, Bd. 1, Hagion Oros 1996, 297-298, Abb. 260. 

42. Persönlicher Augenschein des Autors. 
43. Kaisarios Dapontes erwähnt die Stifter des Klosters Xeropotamou in seinem Werk 

“Κῆπος Χαρίτων“, Athen 1995, 113-115. Siehe auch A. AGELOU (Hrsg.), Καισάριος 
Δαπόντες, Κῆπος Χαρίτων, a.O. 184; G. P. SAVVIDIS (Hrsg.), Κῆπος Χαρίτων, Athen 
1995, 113-115. Diese Erwähnungen von Dapontes haben meiner Auffassung nach einen en-
gen Zusammenhang mit den Abbildungen an der Westwand der Lite des Klosters, und es ist 
wahrscheinlich, dass Kaisarios die Stifter im Katalog angeführt hatte, den er über das Bild-
programm des Katholikons zusammenstellte. 

44. G. CHR. TSIGARAS, Οἱ ζωγράφοι, a.O. 50. 
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die Ganzkörperdarstellungen der Heiligen gemalt sind, das heißt frontal und mit 
sehr zurückhaltenden Bewegungen, während in der Folge bei der Wiedergabe 
der neuen Stifter mehr Bewegung festzustellen ist; das Bemühen, die besonderen 
individuelle Gesichtszüge der Gestalten abzubilden, ganz offensichtlich. Die Dar-
stellung der Stifter nebeneinander und der narrative Charakter ihrer Abbildung 
weist auf eine Beeinflussung durch die Texte von Kaisarios Dapontes hin, der, 
wie wir wissen, auch in seinem Werk „Κῆπος Χαρίτων“ (Garten der Grazien) die 
Stifter erwähnt45, wobei er neben anderen Persönlichkeiten auch Sultan Selim I. 
(1512-1520)46 als Stifter anführt, was die Maler aus offensichtlichen Gründen 
nicht aufnehmen. 

Zu Kaisarios Dapontes ist anzumerken, dass der Schriftsteller die neue Epo-
che im Bereich der Kunst sehr lebhaft beschreibt, über die neue Auffassung von 
Kunst und deren Nutzen spricht, und dass er Kritik an jenen übt, die Porträts 
von weltlichen Persönlichkeiten für Wandmalereien und Ikonen bestellen, weil er 
der Auffassung ist, dass dies nicht von Nutzen für die Seele ist47. Doch Kaisari-
os, scheint, obwohl der Kritik übt, der Versuchung auch selbst erlegen zu sein; 
als junger Mann übernahm er diese neuen Idee mit Enthusiasmus und bestellte 
bei einem Maler trotz seiner späteren Kritik ein Porträt von sich48. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die oben angeführten Daten nur einen 
Anstoß zur Diskussion über ein großes Thema der nachbyzantinischen Kunstge-
schichte und deren Verhältnis zur Geschichte der Ideen und Mentalitäten in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts geben können. Darüber hinaus zeugen die 
Daten, die beispielhaft ausgewählt wurden, ein weiteres Mal, dass der Heilige 

45. Siehe A. AGELOU (Hrg.), Καισάριος Δαπόντες, Κῆπος Χαρίτων, a.O. 206-207,
160-194. 

46. Sultan Selim I. wird aufgrund einer in späterer Zeit gefälschten Urkunde als Stifter
angesehen. Siehe A. AGELOU (Hrsg.), a.O. 207, στ. 195-202. Vgl. auch G. P. SAVVIDIS, 
a.O., 113-114, Verse 165-202. Vgl. auch mit der Stifterinschrift des Katholikons, die Kaisa-
rios Dapontes verfasste. Siehe dazu M. D. POLYBIOU, Τὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς Ξηροποτάμου, 
a.O. 69. Zur Diskussion der gefälschten Urkunde siehe I. A. KOLOVOS, Χωρικοὶ καὶ μοναχοὶ
στὴν ὀθωμανικὴ Χαλκιδική. 15ος-16ος αἰῶνες, Unpublizierte Dissertation, Thessaloniki 
2000, Bd. 1, 152-153, 156, 158. Über die gefälschte Urkunde siehe I. A. KOLOVOS, a.O., 
Bd. 3, 21-26. Vgl. auch I. KOLOVOS, “Νέα στοιχεῖα γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ καθολικοῦ τῆς 
Μονῆς Ξηροποτάμου”, Κληρονομία 29 (1997) 121-153. 

47. Den diesbezüglichen Ausschnitt zitiert M. CHATZIDAKIS, Ἕλληνες ζωγράφοι, Bd.
1, a.O. 101: ἀλλ’ οἱ μὲν φιλόκοσμοι φιλονεικοῦσι νὰ ἀφήσουν τῶν φίλων τους καὶ συγγενῶν 
τὴν ἐνθύμησιν ἀνεξάλειπτον καὶ τοὺς ζωγραφίζουν εἰς τοίχους καὶ σανίδια μὲ πολλὴν 
ἐπιμέλειαν, μὲ ὅλον ὁποὺ δίδει βλάβην εἰς τὴν ψυχήν. 

48. Siehe A. AGELOU (Hrsg.), a.O. 91, 303: Ἐγὼ ὅμως τὸ κνώδαλο γιὰ νὰ μὲ ζωγραφή-
σουν / σ’ ἕνα πανὶ ἐπλήρωσα, ἄξιος νὰ μὲ φτύσουν. 
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Berg in dieser Zeit Empfänger, aber auch Sammelpunkt kultureller Vorgänge ist, 
die in der orthodoxen Welt stattfinden. Ikonographische Elemente wie die 
porträthafte Darstellung der Neomärtyrer, die Abbildung der Stifter und die 
Ausschmückung des Katholikons des Klosters Xeropotamou kennzeichnen und 
verweisen auf die Vorgänge, die eine neue ästhetische Auffassung vorbereiten, 
die am Anfang der neugriechischen Kunst steht. Gleichzeitig machen diese Ele-
mente die Änderungen in der Ikonographie, aber auch neue Anschauungen der 
Athos-Mönche im ausgehenden 18. Jahrhundert sichtbar und nehmen die Wende 
vorweg, die die Kunst des 19. Jahrhunderts auf dem Heiligen Berg49, aber auch 
allgemein im neugriechischen Staat50 vollziehen wird. 

  

                                                  
49. Siehe dazu G. CHR. TSIGARAS, Ὁ ζωγράφος Μιχαὴλ Εὐαγγελίδης. Θάσος - Ἅγιον 

Ὄρος - Ξάνθη. Προσέγγιση στὸ ζήτημα τῆς ἐπιβίωσης τῆς βυζαντινῆς εἰκαστικῆς παράδοσης 
στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰώνα, Xanthi 2012. 

50. A. XYDIS, Προτάσεις γιὰ τὴν ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς τέχνης, Bd. 1, Διαμόρφωση – 
Ἐξέλιξη, Athen 1976, 17, 19; A. XYDIS, “Μερικὲς σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ γένεση τῆς 
νεοελληνικῆς τέχνης”, 1. Symposium über die Kunst, Thessaloniki, 12-14. Oktober 1984, 
Thessaloniki 1988, 59-64; G. PETRIS, Λαϊκὴ ζωγραφική. Πρώτη προσέγγιση, Athen 1988, 
214; E. GEORGIADOU-KOUNTOURA, Θρησκευτικὰ θέματα στὴ νεοελληνικὴ ζωγραφική, 
1900-1940, Thessaloniki 1984, 55-56. Vgl. G. CHR. TSIGARAS, Οἱ ζωγράφοι, a.O. 325-
327. Es ist anzumerken, dass die Entstehung der neugriechischen Kunst ihren Ausgangspunkt 
nicht nur auf den Ionischen Inseln oder Mitteleuropa hat, sondern dass es auch andere Aus-
gangspunkte gab. Das Thema jedoch ist komplex und vielseitig und bedarf folglich weiterer 
Forschung.  
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Abb. 1. Skite der Hagia Anna. Kyriakon. Die Taufe Christi. Gott- 
Vater. Detail. (1757). 

Abb. 2. Skite der Hagia Anna. Kyriakon. Die Geburt Christi. Detail. (1757). 
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Abb. 3. Kloster Xeropotamou. Katholikon. (1783). 

Abb. 4. Kloster Xeropotamou. Katholikon. Verklärung Christi.  
Der Prophet Jesaja. (1783). 
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Abb. 5. Kloster Xeropotamou. Katholikon. Zierelemente (1783).  

 
Abb. 6. Kloster Philotheou. Katholikon. Der Heilige Vladimir  

von Elbasan. (1752). 
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Abb. 7. Kloster Xeropotamou. Katholikon. Der Heilige Naoum. (1783). 
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Abb. 8. Kloster Xeropotamou. Katholikon. Der Heilige Nikodemos 
aus Elbasan. (1783). 
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Abb. 9. Kloster Philotheou. Katholikon. Der Heilige Antonios 

 aus Veroia. (18. Jh.). 
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Abb. 10. Kloster Xeropotamou. Katholikon.  
Der Neomärtyrer Nikolaos Karamanos (1783).  
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Abb. 11. Kloster Vatopediou. Kapelle des Heiligen Demetrios. Narthex. 
 Die Stifter.  
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Abb. 12. Kloster Koutloumousiou. Ein Stifter. (18. Jh). 
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Abb. 13. Kloster Xeropotamou. Katholikon. Die alte Stifter. (1783). 

Abb. 14. Kloster Xeropotamou. Katholikon. Die neue Stifter. (1783).



THE POSSIBLE USE OF Ἀναγραφαί OF AGONISTIC VICTORS  
ΒY THE SOURCES OF EUSEBIUS’ Χρονικά  

ANDREW FARRINGTON 

The foundation dates of the Pythia, Isthmia and Nemea  
in the Chronographic Tradition 

The Marmor Parium gives foundation dates for the Isthmia, the Nemea and 
the Pythia among the other historical and cultural events which it lists and dates. 
It dates the events it presents by the number of years the events occurred before 
the archontate of Diognetos in Athens, in 264/3 BC. The foundation date of the 
Isthmia is given as 995 years before the archontate of Diognetos and so in mod-
ern terms is 1259/8 BC1 . Here the games are founded by Theseus, who, when 
he has synoecised the twelve villages of Attica and given the Athenians democ-
racy, founds the Isthmia, having killed Sinis. The foundation of the Nemea is 
assigned to 992 years before the archontate of Diognetos, that is to 1251/0 BC2. 
The games are founded by the Argives, who are marching against Thebes and 
who establish the contest at Nemea ‘in honour of Archemoros’, when Theseus is 
king in Athens.3 By contrast, the foundation of the Pythia is both dated very 
much later and is more complex. First, 327 years before the archontate of 
Diognetos, that is, 591/0 BC, the ‘Amphictyons, having reduced Kyrrha, made 
sacrifice and the ‘ἀγὼν ο γυμνικός... χρηματιστὴς ἀπὸ τῶν λαφύρων’, was held. 
This entry is also dated by reference to the contemporary archontate of Simon at 
Athens. Secondly, 318 years before the archontate of Diognetos, that is 582/1 
BC, and contemporary with the archontate of Damasias ‘the second’, ‘[ὁ 
στε]φανίτης ἀγὼν πάλιν ἐτέθη’ (F38). 

The only other surviving references to the foundation dates of these sets of 
games are those given in Jerome’s translation and adaptation, dating to AD 380 

1. F. JACOBY, Das Marmor Parium, Berlin 1904, 8-9, F 20, 34-35.
2. F. JACOBY, op. cit. 9, F 22, 37-38.
3. F. JACOBY, op. cit. 9, F 22, ll. 38-39 is restored by Jacoby as [ἐπ’ Ἀρχε|μόρωι], but

is very probably correct, because none of the numerous other versions of the Adrastus founda-
tion myth (collected at Euripides Hypsipyle (BOND, G. W. (ed.)), Oxford 1963, 147-149) 
mention anybody other than Opheltes/Archemoros. 
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– 3814, of a section of the Χρονικοὶ Κανόνες by Eusebius5. Here, the first cele-
bration of the Isthmia ‘post Melicerten’ and the Pythia are dated to the same 
year (which differs from manuscript to manuscript)6, whilst the foundation of the 
Nemea is placed about eight or ten years later, depending on the manuscript, that 
is, in the fourth year of the 51st Olympiad (573 BC)7, the first year of the 52nd 
Olympiad (572 BC)8 and the fourth year of the 52nd Olympiad (569 BC)9. The 
date most common accepted by modern scholars is 573 BC.  

The myth concerning Theseus’ foundation of the Isthmia may have evolved 
in the late 6c or 5c BC, as Gebhard has shown10, during various periods of good 

4. P. CHRISTESEN, Olympic Victor Lists and Ancient Greek History, Cambridge 2007,
235. 

5. The Χρονικά of Eusebius consist of two sections, the Χρονογραφία, which consists
mainly of various king lists, but which also includes the list of Olympic victors in the stadion, 
and the Χρονικοὶ κανόνες, which consists of historical tables that make chronological use of 
king lists and Olympiads, co-ordinated with each other as the framework for the listing of im-
portant historical events between 2016 BC and AD 325. In AD, 380-381 Jerome produced a 
Latin version of the Χρονικοὶ κανόνες, which gave additional information taken from Latin 
authors not used by Eusebius. In about AD 400, Panodoros and Annianos produced a new 
version of the Χρονικά, of which some fragments survive in Synkellos (9c AD) and in Codex 
Parisinus Graecus 2600 (15c AD). The version of Panodoros and Annianos was translated 
into Armenian and Syriac in the mid 5c AD. A most comprehensive and clear treatment of 
Eusebius and his sources, from which this note is drawn, is given by Christesen (P. CHRIST-
ESEN, op. cit. 232-276).  

6. R. HELM, Eusebius Werke: Die Chronik des Hieronymus, Berlin 1956, 101 b. M puts
the event in Ol. 49/3 (= 582 BC), B in Ol. 50/3 (= 578 BC).  

7. R. Helm, op. cit. 101b, N (Turonesis Berlin.). (‘Agon nemeacus primum ab Argiuis ac-
tus post eum, qui sub Archemoro fuerat.’) This (‘sub Archemoro’) is what the ms of Jerome 
gives (L gives ‘post’ crossed out, with ‘sub’ written above), which can only mean ‘in the reign 
of Archemorus’ or something similar, but not ‘in honour of’, which is what the equivalent pas-
sage preserved in Syncellus gives (Syncellus 454.5 (A. SCHOENE, Eusebi Chronicorum 
Canonum quae Supersunt, Dublin, 19672, Vol. 1, 94) ‘Νέμεα πρῶτον ἤχθη ἀγὼν ὑπ’ Ἀργείων 
μετὰ τὸν ἐπ’Ἀρχεμόρῳ’). There is no surviving version of the myth in which Ophel-
tes/Archemoros is a ruler of any sort. Since it is highly unlikely that Jerome did not under-
stand what he read, this is presumably an error that had crept into the manuscript used by 
Jerome. The scribe who made this putative error perhaps mistakenly read ἐπ’Ἀρχεμόρῳ as 
ἐπ’Ἀρχεμόρου, which may have been why Jerome probably wrote ‘sub Archemoro’.  

8. R. HELM, op. cit. 101b, A (Amandinus Valentianus 495).
9. R. HELM, op. cit. 101b, B (Bernensis 219).
10. E. GEBHARD, ‘The Beginnings of the Panhellenic Games at the Isthmus’, in: H. Ky-

rieleis (ed.), Olympia 1875-2000: 125 Jahre Deutsche Ausgrabungen: Internationales Sym-
posion, Berlin 9.-11. November 2000, Mainz 2002, 221-237, 225-226.  
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relations between Corinth and Athens. The foundation myth of the Nemea in-
volving the Argives and Adrastus may date to the first third of the 6c BC. In the 
most developed form of this myth, dating to the end of the 5c BC, the expedition 
of the Seven happen to pass through Nemea on their way to attack Thebes. Be-
ing thirsty, they beg Hypsipyle, the nurse of Opheltes, the infant son of Lycur-
gus, the king or priest of Nemea, to give them water. In order to answer their 
request, Hypsipyle places Opheltes on the ground, where he is instantly strangled 
by a snake. The Seven then found the Nemea as funeral games in memory of 
Opheltes, whom Amphiaraos, one of the Seven and a seer, renames ‘Archemo-
ros’, as Opheltes’/Archemoros’ death presages the disastrous end of the expedi-
tion of the Seven11. The myth may belong to a time of tension between Sicyon, 
then under Cleisthenes, and Argos, in the first third of 6c. BC. Cleisthenes as 
part of his actions directed against Argos expelled the cult of Adrastus, who en-
joyed enormous prestige at Argos12, and replaced it with that of Melanippos from 
Thebes, Adrastus having killed Melanippos’ brother and son-in-law during the 
attack on Thebes by the Seven 13. Cleisthenes also founded the Pythia at Sicyon, 

11. For exposition of Adrastus foundation myth and Archemoros/Opheltes, see LIMC I.i.,
231-233 (Adrastus), II.i, 472 (Archemoros/Opheltes), with BOND 1963, passim. For an 
introductory examination of all three myths associated with the foundation of the Nemea, see 
M.-C. DOFFREY, ‘Les mythes de foundation des concours néméens’, in: M. Piérart, (ed.), 
Polydispion Argos: Argos de la fin des palais mycéniens à la constitution de l’Etat classique, 
BCH Suppl. 22, Paris 1992, 185-193. 

The Adrastus Nemea foundation myth is only sketchily known before Euripides’ treatment 
of it. This is preserved in the quite sizeable fragments of the Hypsipyle, which may date to the 
last decade of the 5c BC (BOND, Hypsipyle, op. cit. 144), contains many features which may, 
have originated with, in that they are not of direct relevance to the myth in its original form, 
and seems to have laid down the form of the myth thereafter. Nevertheless, it is evident as 
early as Bacchylides (ca 520-450 BC, Bacch. 9.10) that the myth stated that Opheltes is killed 
by a snake and renamed Archemoros and that ‘Ἄργείων κριτοί’ hold funeral games in his hon-
our, which are the main points of the story. On the basis of even these scanty details, it is clear 
that the story establishes Argos’ claims to the Nemea. The most significant of its protagonists 
(although not named by Bacchylides) is the most important hero of 6c BC Argos, whilst the 
death of Opheltes and the change of his name prefigures and is subordinate to the outcome of 
the main, Argive myth. The whole episode, at least as it appears in Euripides’ treatment, can 
be detached from the main myth of the Seven without affecting the structure or outcome of the 
Seven myth and looks as if it has been attached at some stage to the main myth.  

12. On the importance of Adrastus in 6c Argos, see M. DAUMAS, “Argos et les Sept”, in:
M. Piérart, op. cit. 253-262 and A. PARIENTE, “Le monument argien des ‘Sept contre Thè-
bes’” 195-229, in: Piérart, op. cit.  

13. Herodotus 5.67-68. An attack by Argos on Kleonai is recorded at Plut. Moralia 401
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clearly a personal prestige project for the tyrant14. It would then have been natu-
ral for the Argives to claim that Adrastus founded the Nemea, which were 
probably. regarded as a rival foundation to the Sicyonian Pythia, although this 
does not necessarily mean that the Nemea were founded, or expanded, in re-
sponse to the foundation of Cleisthenes’ Pythia15. 

Whether it was the decision of the compiler of the Marmor Parium to place 
the foundation date of the Isthmia and the Nemea where he did, because he be-
lieved that both games were of great antiquity and so chose what he thought was 
an appropriate place for them in the distant past, or whether the dates that he 
assigned to the games were those that he found in his sources is impossible to 
tell. What is significant, however, is that he did put them in the distant past, un-
anchored by any dating framework of the type found in the two entries regarding 
the foundation of the Pythia. These latter clearly belong to a different tradition, 
one which also appears in the hypotheses to the Pythians16. As well as being 
dated in the normal fashion by reference to their chronological distance from the 
archontate of Diognetos, they are also dated by archontate dates contemporary 
with the events themselves. This suggests that the entries were originally formu-
lated at some time after the work of Timaios, who created tables correlating 
Spartan kings, ephors, archons, priestesses of Hera and Olympic victors17. Nota-
ble, too, in regard to the foundation of the Pythia, is the fact that the compiler 
also anachronistically uses the words ‘στεφανίτης’ and ‘χρηματίτης’, terms that 

                                                 
d, although nothing links it directly with Cleisthenes (L. De LIBERO, Die archaische Tyran-
nis, Stuttgart 1998, 194-195). 

14. For a resume of material currently known on the Sicyonian Pythia, see A. FAR-
RINGTON, “The Pythia of Sicyon”, Nikephoros 26 (2013) 109-137. 

15. Miller (S.G MILLER, “Nemea, Sikyon and Delphi”, in: A. Ματθαίου, N. Παπαζαρκά-
δας, (eds.), Ἄξων: Studies in Honour of Ronald S. Stroud, Athens 2013, 418-493, 486-487) 
convincingly shows that there was a significant Sicyonian presence at Nemea in the 6c BC, 
greater, it so far seems, than any Argive presence at the time. This presence, of course, may 
have occurred after the fall of the Orthagorids and in any case would not have stopped, and in 
fact might even have encouraged, the Argives to generate the Adrastus foundation myth, in an 
attempt to lay claim to the Nemea. The fact that the Adrastus myth deals with the foundation 
of the games does not mean, of course, that it is was necessarily generated at the time of the 
actual institution (or upgrading, expansion, etc.) of the games. It may have come into being 
later, after the reorganization and expansion of the agonistic activity at Nemea before and 
around the middle of the 6c BC.  

16. Schol. Pind. Pyth. hypotheses b, d (A., B. DRACHMANN, Vetera Scholia in Pindari 
Carmina Vol. II, Scholia in Pythionicas, Leipzig 1920, 3-4). 

17. GEBHARD, “Beginnings”, 222; On Timaios, see CHRISTESEN, Olympic Victor 
Lists, 277-289. 
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refer to how games were organized in 3c BC18. Both entries, F37 and F38, each 
summarize the fuller version of the foundation of the Pythia given in hypotheses 
b and d to the Pythians19 and may ultimately derive from Aristotle and Callis-
thenes’ list of Pythian victors20, although Aristotle may have placed the first it-
eration in 586 BC, if Pausanias’ account of the foundation of the games reflects 
Aristotle’s treatment of the subject21. Nevertheless, it is reasonable to assume 
that at least most of the tradition behind the Marmor Parium entries on the Py-
thia originated in the mid 4c BC22. This was the time when traditions with re-
garding the First Sacred War, which had been evolving in Athens perhaps since 
the late 6c BC, were apparently taking their final form. These were being shaped 
at the time by Philip’s intervention in the 340s BC in the politics of central and 
southern Greece, with whom the tradition drew implicit parallels with the heroic 
supposed actors, who in the First Sacred War conduct a panhellenic crusade to 
save Delphi23. 

To summarise what we can state at this point about chronographic traditions 
regarding the foundation of the Pythia, Isthmia and Nemea: One tradition re-
garding the Isthmia may go back to the 5c BC and one regarding the Nemea may 
go back to the 6c BC, but both happen to surface in the mid 3c BC, in the Mar-
mor Parium. By the mid 4c BC, however, there is a tradition that places the 
foundation of the Pythia in the early 6c BC, which also surfaces again in the 
Marmor Parium in the mid 3c BC. In the late 4c AD, we catch a glimpse of a 
tradition that places the foundation of the Pythia, the Isthmia and the Nemea in 
the early 6c BC. We cannot assert, of course, not at least on the basis of what 
the Marmor Parium and Jerome/Eusebius tell us, that the tradition that appears 
                                                  

18. S. REMIJSEN, “The So-Called ‘Crown-Games’: Terminology and Historical Context 
of the Ancient Categories for Agones”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 7 (2011) 
97-110, 99.  

19. See n. 16. 
20. CHRISTESEN, Olympic Victor Lists, 193-198. The versions in the hypotheses also 

date events by Delphic archontates, which the Marmor Parium does not.  
21. CHRISTESEN, op. cit. 196-198. 
22. Although the division of games into ‘στεφανίτης’ and ‘χρηματίτης’ would seem to be 

an addition of the 3c BC. See above, n. 18. 
23. On the formation of the narrative and broader tradition regarding the First Sacred 

War, see N. ROBERTSON, “The Myth of the First Sacred War”, Classical Quarterly 72, n.s. 
28 (1978) 38-73 and, above all, J.K. DAVIES, “The Tradition about the First Sacred War” 
in: S. Hornblower, (ed.), Greek Historiography, Oxford 1994, 193-212, and J. K. DAVIES, 
“The Origin of Festivals, especially Delphi and the Pythia”, in: S. Hornblower – C. Morgan 
(eds.), Pindar’s Poetry, Patrons and Festivals: From Archaic Greece to the Roman Empire, 
Oxford 2007, 47-65. 
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in the late 4c AD did not exist earlier. Since, however, the Marmor Parium does 
not refer to it, but does refer to the tradition that places the Pythia in the early 
6c BC, then it is possible that the traditions placing the foundation of the Isthmia 
and Nemea in the early 6c BC are later than the mid 3c BC.  

The archaeological record at Delphi, Isthmia and Nemea 

What is, of course, striking about the sequence of dates offered by Jerome for 
the Pythia, the Isthmia and the Nemea is that they concur much more with what 
is implied by the evidence outside the chronological tradition regarding when the 
three sets of games were founded or at least reorganized on a larger scale. As for 
the archaeological record at each of the three sites, the remains at the Isthmos 
and Nemea indicate a notable increase in agonistic activity in the first half and 
the middle of the 6c BC. At the Isthmos, this is implied by architectural addi-
tions, namely the construction of a ramp connecting the stadium to the altar after 
ca 575 BC, perhaps soon afterwards24, and the execution of the second phase of 
the stadium between ca 550 and ca 500 BC25. There was also other building de-
velopment, including a propylon and the resurfacing of the terrace along the 
northern side of the temple, during the period 600-550 BC, not in itself proof of 
agonistic activity, but still indicative of the apparent growing importance of the 
shrine26. That there was an organization, or reorganization, of agonistic activity 
at the Isthmos is also implied by finds. An inscribed ἁλτήρ, dated on the basis of 
letter forms to ca 550 BC, whose dedicator won the penthathlon twice in the 
past, is the earliest indication of the existence of organized games at the Isth-
mos27. At Nemea, the clearest indication that agonistic activity expanded in the 
mid 6c BC is given by the remodeling of the mound, dating originally perhaps to 
the Iron Age, on which the Archaic heroon of Opheltes stood. In the mid 6c BC, 
this mound was raised and extended northwards, the heroon occupying the south 
end. The rest of the mound would have accommodated spectators watching 
events in the Early Stadium, which ran northwards along the foot of the eastern 
slope of the mound, and, immediately west of the mound, contests in the hippo-
drome, parts of whose surface date to 6c – 5c BC28. It is reasonable to assume 
this organization of agonistic activity is connected with the building of the first 

24. GEBHARD, “Beginnings”, 228, 228 n. 70.
25. GEBHARD, op. cit. 229, 229 n. 72.
26. GEBHARD, op. cit. 228, 228 n. 71.
27. GEBHARD, op. cit. 229, 229 n. 74.
28. S. G. MILLER, “The Shrine of Opheltes and the Earliest Stadium of Nemea” in: H.

Kyrieleis (ed.), Olympia 1875-2000: 125 Jahre Deutsche Ausgrabungen: Internationales 
Symposion, Berlin 9.-11. November 2000, Mainz 2002, 239-250, 246-248.  
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phase of the ‘Archaic’ temple, in the early 6c BC, and likewise with the construc-
tion of the altar, given that it is aligned parallel to the east face of the later tem-
ple, which covers the ‘Archaic’ temple and shares the same alignment. The 
enormous size of the altar, over 40 m long, would have allowed it to host several 
sacrifices at once29, another indication that it was associated with enlarged sport-
ing and therefore religious activity. The earliest known inscription from Nemea 
connected with agonistic activity seems to be a dedication on a statue base dat-
ing, on the basis of letter forms, to ca 550 BC, the dedicator having won the 
pancration four times30. The situation at Delphi is different. There are no archi-
tectural remains from the 6c BC that can be indisputably linked to the agonistic 
life of the sanctuary. The earliest remains pertaining directly to the conduct of 
the Pythia consist of the running track, which by the Classical period was located 
in the area occupied by the stadium, although the first stage of construction does 
not date before 4c BC31. The earliest victory inscription from Delphi seems to be 
that commemorating the victories of Hieron in the τέθριππον in the 480s and 
470s and erected by his brother, Polyzalos in 467/6 BC32, which, of course, is 
long after the mid 6c BC. There does, however, seem to have been major build-
ing work around 585 BC or after, which perhaps included the pre-548 BC tem-
ple33. This in itself, as Davies rightly notes34, cannot definitely be associated with 
agonistic activity at the shrine, if one ignores the antiquarian tradition. There is, 
however, the accumulated weight of the rest of the evidence in general that 
clearly indicates increasing interest in athletic activity in the first half of the 6c 
BC35. In view of this, it seems reasonable to assume that activity dating to this 
time at Delphi, which goes on to be the second most important agonistic centre of 
the Greek world, is associated with the reorganization of its agonistic festivals.  

Αναγραφαί of Pythian, Isthmian and Nemean victors 

How may Jerome and Eusebius’ source have arrived at dates of comparative 
correctness, so striking when set against the wildly incorrect dates offered by the 

                                                  
29. S. G. MILLER, S. G., Nemea: A Guide to the Site and Museum, Athens 2004, 181. 
30. D. BRADEEN, “Inscriptions from Nemea”, Hesperia 35 (1966) 320-330, 320-321. 
31. DAVIES, “Origin of Festivals” 52. 
32. FD III, 4: 452; J.-Y. STRASSER, Πυθιονῖκαι: Recherches sur les vainqueurs aux 

Pythia de Delphes Paris 2001, 45, no. 34 for full biography.  
33. DAVIES, “Origin of Festivals”, 53-54. 
34. DAVIES, op. cit. 53. 
35. Summarised at CHRISTESEN, Olympic Victor Lists, 143-145 (erection of athletic 

victor statues, literary interest in the form of epinicia and other genres, athletic scenes on 
vases, appearance of gymnasia, athletic victor inscriptions). 
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Marmor Parium for the Nemea and the Isthmia? The answer may be that 
Jerome and Eusebius’ source drew the dates from an ἀναγραφή, that is, a list of 
Nemean and Isthmian victors somewhere along the line, since, for reasons that 
we explore below, the ocedure involved in the composition of an ἀναγραφή seems 
most likely to have produced a chronologically correct picture. To test this sug-
gestion, however, we must first cast an eye over the relatively brief development 
of the genre of ἀναγραφαί. Lists of Olympionikai started with Hippias’ cata-
logue, compiled towards the end of the 5c BC36. More influential, perhaps, for the 
format and structure of the genre was Aristotle’s Ὀλυμπιονικῶν ἀναγραφή and 
Aristotle and Callisthenes’ Ἡ τῶν Πυθιονικῶν ἀναγραφή. The Ὀλυμπιονικῶν 
ἀναγραφή, produced in the 330s BC37, seems to have contained a list of Olympic 
victors in all events, the list being numbered by Olympiad. It also included, very 
possibly separately, information regarding the Olympic games, probably includ-
ing information on the history of Olympia, the order in which events were intro-
duced, stories of famous athletes and perhaps lists of athletes who won multiple 
Olympic victories38. Ἡ τῶν Πυθιονικῶν ἀναγραφή seems to have followed the 
same format39, although with a more complex subdivision of contents, one book, 
probably the first, consisting of a list of victors in the musical contests of the Py-
thia, the second book consisting of historical information on the Pythia and the 
third composed of a catalogue of victors in the hippic and gymnic events at the 
Pythia40. There is no indication from what we know of the contents of the vari-
ous ἀναγραφαί of Olympic and Pythian victors that they dealt with other games. 
The hypotheses to the Pythians of Pindar and Pausanias’ treatment of Delphi 
and the Pythian games, which probably derive from Aristotle and Callisthenes’ 
Ἡ τῶν Πυθιονικῶν ἀναγραφή41, do not mention any other games42. 
                                                  

36. CHRISTESEN, op. cit. 45-160. 
37. CHRISTESEN, op. cit. 165. 
38. CHRISTESEN, op. cit. 161-164. 
39. CHRISTESEN, op. cit. 164.  
40. CHRISTESEN, op. cit. 198-202. 
41. CHRISTESEN, op. cit. 191-195, 195-198.  
42. Except to note that the Pythia are ‘much older’ than the Isthmia (‘Ὀ τῶν Πυθίων 

ἀγών ἐτέθη μὲν πρότερος τῶν Ἰσθμίων πολλοῖς ἔτεσι’ (Hyp. a (DRACHMANN, Pythionicas, 
1, ll. 1-2.)). Are these the faint echoes of flattery by Aristotle of the Amphictyons? As 
Gebhard notes (GEBHARD, “Beginnings” 222), in terms of the Athenian archon year, which 
begins in the summer, the Pythia fall in the year after that in which the Isthmia are held. In 
terms of the Latin (and Christian) year, however, which is what Eusebius is using, the Isthmia 
fall in the same year (see Table 1 at GEBHARD, op. cit. 231). Gebhard, drawing on 
Mosshammer, speculates that Eusebius’ sources did not specify the years concerned. However, 
Eusebius’ date for the foundation of the Pythia (582 BC (ms M)) occurs in the mid 3c BC in 
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The latest known Ὀλυμπιονικῶν ἀναγραφή is that of Eratosthenes, dated to 
about the middle of the 3c BC43. Like the Aristotelian Ὀλυμπιονικῶν ἀναγραφή, 
it consisted of a list of names of victors in each event of each iteration of the 
games and, separately it would seem, contained material on the history of athlet-
ics, on the history of the Olympic games and their events and of stories about 
athletes. Eratosthenes also enumerated the years of each Olympiad, thus produc-
ing a chronological system that allowed any year to labelled44.  

After Eratosthenes produced his Ὀλυμπιονικῶν ἀναγραφή, the genre appar-
ently disappears, at least as regards Olympian victors45. The literature on the 
Olympic and other games diversifies, with the production of local histories of 
Elis, periegetic writings and treatises on contests46 These new genres absorb the 
coverage of the history of the Olympic games and associated matters that were 
part of the now defunct Ὀλυμπιονικῶν ἀναγραφαί. At the same time, the list of 
Olympic victors found in the ἀναγραφαί survives in two forms. One is the stand-
alone diachronic catalogue of all victors at each iteration of the Olympic games, 
that is, what Christesen calls ‘standard victor catalogues’47, together, probably, 
with notes on periodonikai and on athletes who won multiple victories at the 
same Olympiad48. This type of catalogue continues apparently to the end of an-
tiquity49.  

The other form in which the Olympic victor list survives is as a historical 
tool, unsurprisingly so, since Erastothenes had made the world aware of the 
enormous potential of the Olympic victor list as a means for the creation of pre-
cise chronologies. In a stripped-out form, consisting only of the name of the vic-
tor in the stadium race, but still accompanied by small pieces of information usu-
ally about competitors, it is used with various other lists, such as that of Athe-
                                                 
the Marmor Parium (F 38, which, strictly speaking, is the date given for the supposed re-
foundation of the στεφανίτης ἀγὠν). Perhaps, then, Eusebius’ ultimate source on the Isthmia 
responded to the view (held by Aristotle?) expressed in Hyp. a, that the Pythia were much 
older than the Isthmia by simply stating that they were indeed as old as the Pythia, without 
giving a date. Eusebius, or his source, therefore rightly – in terms of the Christian year - put 
the Isthmia in the same year as the Pythia.  

43. CHRISTESEN, op. cit. 173-178.
44. CHRISTESEN, op. cit. 174-175.
45. CHRISTESEN, op. cit. 165.
46. CHRISTESEN, op. cit. 166-170.
47. CHRISTESEN, op. cit. 202-227.
48. CHRISTESEN, op. cit. 216-217.
49. Christesen (CHRISTESEN, op. cit. 203) believes that P.Oxy XXIII 2381, containing

part of the victor list of the 96th Olympiad (AD 396), is very probably from the same original 
from which P.Oxy II 222 (CHRISTESEN, op. cit., 28-30, 202-207) derives. 
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nian archons, to produce chronological frameworks, that is, what Christesen calls 
‘Olympiad chronographies’50, from Timaios, in the second half of 4c BC51, on-
wards. With the emergence of Christianity, these chronographies which con-
sisted of various lists coordinated with each other chronologically, were then co-
ordinated with lists pertaining to Hebrew and Christian scriptures52. Related to 
this is the other use of the ‘stripped down’ Olympic victor list (to use Christe-
sen’s terminology), which is to provide a framework for historians writing what 
Christesen calls ‘Olympiad chronicles’, that is, annalistic chronicles, in which 
each year is prefaced and dated by a reference to the victor in the stadium at 
Olympia53. 

It is striking how few victor lists of any sort whatsoever, apart from lists of 
Ὀλυμπιονῖκαι, were produced and how the genre of ἀναγραφαί fell into disuse. 
There was perhaps at most a patchy list, or lists, of Isthmian victors54. There 
may have been fuller lists of Nemean victors, as we shall see, although there 
cannot have been such many lists in wide circulation, since the scholia do not 
give dates for Nemean victors55, except, of course, for that of Sogenes, with 
whom we deal below. Furthermore, there is no suggestion that ἀναγραφαί were 

                                                  
50. CHRISTESEN, op. cit. 228-295. 
51. On Timaios’ and his use of Olympiads, see CHRISTESEN, op. cit. 279-289. 
52. CHRISTESEN, op. cit. 229-232. 
53. CHRISTESEN, op. cit. 296-340.  
54. CHRISTESEN, op. cit. 110-111. Only one passage (schol. Pind. Isthm. 11 c (A. B. 

DRACHMANN, Scholia Vetera in Pindari Carmina, Vol. III, Scholia in Nemeonicas et Ist-
hionicas, Epimetrum, Indices, Leipzig 1927, 193)) offers likely evidence of the existence of 
diachronic Isthmian victor lists, complete or otherwise. Here the scholiast reports that the six 
Isthmian victories of Herodotus mentioned in Isth. I, which probably dates to between the 
470s and the end of the 450s BC (Dates for Isthm. I given at C. M. BOWRA, Pindar, Oxford 
1964, 410; A. FARRINGTON, Isthmionikai, Hildesheim 2012, 116, n. 264) were not found 
ἐν ταῖς Ἰσθμιονικαῖς ἀναγραφαῖς. This looks like a diachronic list or lists of victors, complete 
(or otherwise) for each iteration. If complete, such a list, or lists, evidently did not cover the 
470s BC.  

At Plut. Ages. 21. 2-3, the Isthmia are held twice in one year, once by Corinthian exiles 
under the protection of Agesilaus and once, apparently soon after, by the Argives. At the sec-
ond celebration, ‘τινες μὲν ἐνίκησαν πάλιν, εἰσὶ δέ οἳ νενικηκότες πρότερον, ἡττημένοι δὲ ὕστε-
ρον, ἀνεγράφησαν.’ Plutarch seems to be talking about a list of victors at a particular iteration, 
an established type of list (CHRISTESEN, op. cit. 127-136 for such lists), rather than a dia-
chronic list.  

55. W. B. HENRY, Pindar’s Nemeans: A Selection: Edition and Commentary, Leipzig 
2005, 77. 
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produced for any other set of games throughout antiquity56. This was in part be-
cause the aspect of ἀναγραφαί that dealt with the history of a set of games was 
taken over by local histories, periegetic writings and treatises on contests that, 
as has been noted, appeared in the Hellenistic period. Dealing with the places 
and institutions of the Greek homeland, such works found an audience, since they 
strengthened a perhaps insecure sense of Greek identity in more distant parts of 
the post-Alexander world and created links with the imagined community of Hel-
lenism. This, however, does not explain why victor lists, except those of 
Ὀλυμπιονῖκαι, were hardly produced at all after the catalogue produced by Eras-
tosthenes. Perhaps, in fact, the reason was quite simple. Such lists must have 
been very difficult to produce57 and in the case of all but the Olympia there was 
no compelling reason to take the probably considerable trouble to do so58. Eratos-
thenes, above all, thanks to his invention of a system of dating by year that 
rested on the Olympic victor list, had ensured that the ‘stripped down’ Olympic 
victor list survived and was indeed updated at (apparently irregular) intervals. 
Furthermore, presumably the general enthusiasm for the Olympic games and 
their overwhelming prestige ensured that the ‘standard victor catalogue’ also 
survived and was updated. There were, however, no such pressures to ensure the 
production, let alone the updating, of lists of victors at other games. Not even the 
list produced by Aristotle and Callisthenes of Pythionikai, victors at the second 
most prestigious set of games of the periodos, seems to have been updated59. A 
monograph on a set of games might perhaps draw on a published work (as 
Pausanias seems later, in the Imperial period, to have drawn on Aristotle and 

                                                  
56. Except for the publishing of certificates from games at Ephesus (H. WANKEL, (ed.), 

Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien Vol. 11.1, Die Inschriften von Ephesos Teil 1a, 
Bonn 1972, no. 14). In Imperial times in particular, when the rewards of victory in ἱεροί 
ἀγῶνες were even more significant than they were in Hellenistic or Classical times, one might 
have expected accurate record keeping of victories to become an issue. Yet, despite the enor-
mous rewards and status at stake, there is no (?) surviving trace of any dispute over claims to 
be such a victor.  

57. See CHRISTESEN, Olympic Victor Lists, 122-145 on the problems that Hippias 
(and presumably Aristotle and Callisthenes) must have faced in their attempts to produce 
ἀναγραφαί. 

58. Not even in the Imperial period, when victory in crown games was a source of enor-
mous prestige and benefits and when one might therefore imagine that there was a need for 
authoritative lists against which to check claims, does there seem to have been anything.  

59. Unless the presence of Delphic archons in hypotheses b and d to the Pythians goes 
back to some revision of Aristotle and Callisthenes’ work, which does not seem to have made 
reference to Delphic archons.  
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Callisthenes60). An ambitious writer could even have visited the site that inter-
ested him and gathered a certain amount of information on the spot, as 
Pausanias evidently did at Olympia and Nemea. Yet this, laborious and costly 
though it may have been, must surely still have been considerably easier than 
trying to piece together a record of victors at the games in question in as many 
events as possible in as many iterations as possible, particularly if no previous 
attempt had been made. On the other hand, given their nature, ἀναγραφαί must 
have had one great historical virtue, in that their compilation offered the most 
reliable way of producing historically correct dates, since the compiler was, in 
theory, compelled to go through whatever evidence existed regarding victors at 
the sanctuary in question (or wherever else records were held), above all pre-
sumably inscriptions recording individual victories erected by the victors in ques-
tion and inscriptions recording victors at individual iterations. Replete with diffi-
culties and insoluble problems, as this approach must have been, it nevertheless 
seems of all methods the one most likely to have produced historically reliable 
results, albeit doubtless garnished with mythology61, as the compiler tracked the 
games back to the point at which they were considered important enough for the 
victors to be commemorated in some at least semi-permanent fashion. 

As we have said, there is hardly any evidence regarding the nature or periods 
covered by ἀναγραφαί of the Isthmia. There is, however, slightly more evidence 
concerning Nemean ἀναγραφαί, although unfortunately for our suggestion that 
Eusebius’ source drew upon an άναγραφή or άναγραφαί of Nemean victors, 
among others, what we can piece together of what we know existed very proba-
bly did not cover anything before the early 5c BC.  

At least one άναγραφή of Nemean victors existed, that consulted by Didymos 
(ca 40/30 BC – before AD 1462)) regarding the honorand of Nem. VIII, which 
may date to between ca 465 and 459/8 BC63, Deinias and his father, Megas, 

60. CHRISTESEN, op. cit. 195-198.
61. Which perhaps pushed the ‘foundation’ back some years. The archaeological evidence

for the expansion of agonistic activity at the Isthmus and at Nemea dates generally to slightly 
before or about the middle of the 6c BC, although the dates in Jerome are some twenty years 
earlier.  

62. PW RE V. 1, col. 445, quoting Suidas (‘γεγονὼς ἐπὶ Ἀντωνίου καὶ Κικέρωνος καὶ ἕως
Αὐγούστου’). 

63. There are two points in the text of Nem. VIII that concern attempts to date it. Pindar
places both Athens and Sparta on the same elevated level of military prowess (Nem. VIII, ll. 
11-12) and, second, he defends Aias, the grandson of Aiakos, the ancestral hero of Aegina, at 
some length against the envy and calumny of his enemies (Nem. VIII, ll. 21-34). There had 
been intermittent hostility between Athens and Aegina from 489 BC, if not before, although 
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both apparently victors in the δίαυλος64. Didymos failed to find the names of ei-
ther the son or the father in the list, or lists (it is not clear from the Greek), that 
he consulted65. If Nem. VIII indeed dates to between ca 465 and 459/8 BC, then 
Didymos’ failure to find either of these two persons suggests that what he had at 

                                                 
the two states were reconciled in 481 BC, when Aegina joined the Hellenic League. The Aegi-
netans subsequently participated with distinction in the battle of Salamis, (T. FIGUEIRA, 
Excursions in Epichoric History: Aeginetan Essays, Lanhorne, MD 1993, 410-412 for chro-
nological tables summarizing events in the history of Aegina from 508 to 446/5 BC). In the 
late 460s BC, the Athenians began once more to put pressure on Aegina. War between the 
two states broke out sometime in 459/8 BC and Aegina was conquered and absorbed into the 
Delian League sometime in 457-456 BC (FIGUEIRA, op. cit. 412). Nem. VIII, ll. 11-12 sug-
gest a date for the poem after 478 BC, when Athens was acknowledged as a military power 
equal to Sparta, although the neutral tone of the reference perhaps also suggests a date before 
457 BC. If, however, as Bowra (BOWRA, Pindar, 412) suggested, the defence of Aias is a 
veiled reference to Athenian hostility towards Aegina, then Nem. VIII may have been written 
in the second half of the 460s BC. For other attempts to date Nem. VIII, see references at 
CHRISTESEN, Olympic Victor Lists, 108, 108 n. 142. 

64. There is disagreement over what the event was in which Deinias and his father, 
Megas, were both victorious. Pindar (Nem. VIII. 15.) refers to the ‘Δείνιος δισσῶν σταδίων καὶ 
πατρὸς Μέγα Νεμεαῖον ἄγαλμα.’ One scholiast evidently thought that δισσῶν σταδίων was a 
periphrasis for διαύλων, since the superscription to the ode is ‘διαυλοδρόμῳ’. Modern scholarly 
opinion, however, seems to regard the phrase as referring to two victories, one gained by 
Deinias and the other by Megas, in the stadion (HENRY, Pindar’s Nemeans, 77-78). ‘Δισσός’, 
however, means fundamentally ‘double’ or ‘twofold’ (LSJ), in the sense that the item or item 
so described share some common feature, rather than simply meaning ‘two’. If ‘δισσός’ meant 
‘two’, then a literal reading of l. 16 would imply that four stadion victories were involved (i.e. 
two won by Deinias and two by Megas), but ll. 47-48 (‘ὑπερεῖσαι λίθον Μοισαῖον ἕκατι ποδῶν 
εὐωνύμων| δὶς δὴ δυοῖν’) make it clear that only two victories are involved here, if one takes δὶς 
to modify εὐωνύμων, rather than δυοῖν’, thus giving (literally) ‘the twice-famous feet of two 
men’. This, as Henry notes (HENRY, op. cit. 89, on 47f.), seems the most natural interpreta-
tion (rather than that produced by reading δὶς as modifying δυοῖν, so giving the sense ‘the 
twice two (i.e. four) famous feet’). 

In discussing and rejecting the view of the scholiast that δισσῶν σταδίων is a periphrasis 
for διαύλων, Henry (HENRY, op. cit. 77-78) says that such a periphrasis is ‘neither attested 
nor probable’. Yet ‘double-stadion’ is an exact description of the δίαυλος. Since the scholiast 
thought the victories involved were in the δίαυλος, it therefore seems likely that when Didy-
mos was searching for traces of these victories, he was searching for victories in the δίαυλος 
(and not the στάδιον).  

65. Schol. Pind. Nem. (inscr.). (‘Παρέχει δἐ, φησὶν ὁ Δίδυμος, τὴν ἀπορίαν τὸ μηδέτερον 
(i.e. neither Deinias, the honorand of the ode nor his father, Megas) αὐτῶν ἐν τοῖς Νεμεονίκαις 
ἀναγράφθαι’).  
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his disposal either did not cover the period from ca 485 (i.e. the putative ap-
proximate date of the victory of Megas, twenty years before the possible victory 
of his son) to ca 460 BC, or did so only partially, with perhaps diachronic gaps 
or incomplete records of victors at each iteration.  

Pausanias was also certainly aware of the presence of records of Nemean vic-
tors, but his imprecise words when he deals with Tisander of Sicilian Naxos66 do 
not make it clear whether he consulted any such record or not. He clearly knows 
the date of Tisander’s victory, even if we do not67, but he merely says that at the 
time of Tisander’s athletic activity, the Corinthians did not include all victors in 
their records of the Isthmia and neither did the Argives in their records of the 
Nemea, not that he did not actually find Tisander’s name in any records. His 
words may then mean that he did consult a list, or lists, and failed to find Tisan-
der (in which case Moretti’s objection that Tisander might not have won at either 
set68 of games and so would not have appeared in the records anyway stands) or 
that, given that Pausanias knew (or thought he knew) that Isthmian and Ne-
mean records were incomplete in some way during the early period, he did not 
bother to consult them, perhaps because they were not easily accessible.  

In view of the probable contents of the various ἀναγραφαί of Olympic and 
Pythian victors that we have referred to above (that is, among other things, full 
lists of victors in each iteration and information on when events were intro-
duced), it seems likely that Schol. Nem. VII (inscr.) derives from a lost Νεμεω-
νικῶν ἀναγραφή. 

Πρῶτος ὁ Σωγένης Αἰγηνητῶν ἐνίκησε παῖς ὦν πεντάθλῳ69 κατὰ τὴν τεσσα-

66. Pausanias 6.13.8. (‘καὶ Κορινθίοις δὲ οὐκ ἦν πω τηνικαῦτα οὐδὲ Ἀργείοις ἐς ἅπαντας
ὑπομνήματα τοὺς Νέμεια καὶ Ἴσθμια νικήσαντας’). Deas ( H. T. DEAS, 'The Scholia Vetera
to Pindar', Harvard Studies in Classical Philology 42 (1931) 1 - 78, 76) states that ὑπόμνη-
μα originally means 'notes' or 'memorandum' and, although it does not lose this original mean-
ing, it also comes to mean 'line-by-line commentary' on a work of literature.  

67. Moretti (L. MORETTI, ‘Olympionikai: I vincitori negli antichi agoni olimpici’, 55-198
in: Atti della Accademia dei Lincei: Memorie: Classe de Scienze morali, storiche e filologiche, 
Serie VIII, Vol. VIII, Fascicolo 2, Rome1957, no 94) suggests that Tisandros is to be dated 
between 573 BC (i.e. the most widely accepted foundation date of the Nemea in Eusebius/ 
Jerome) and before 500 BC, after which names of boxers victorious at the Olympic games are 
known, and is inclined to put him in the second quarter of the 6c BC.  

68. MORETTI op. cit. 69.
69. Miller (S.G. MILLER, “The Pentathlon for Boys at Nemea”, in: Californian Studies

in Classical Antiquity 8 (1975) 119-201) has shown that Sogenes, although a παῖς, was 
competing in the men’s (and not boys’) pentathlon. His persuasive argument rests upon the 
point that the boys’ pentathlon is not mentioned at Delphi or Isthmia and was held only once 
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ρεσκαιδεκάτην Νεμεάδα. ἐτέθη δὲ ὁ πένταθλος πρῶτον κατὰ τὴν τρισκαιδε-
κάτην Νεμεάδα.  

The scholium clearly indicates that a numbered list of Nemeads existed and 
that some information was available regarding the dates of the introduction of 
events at the Nemea. The scholium occurs in two manuscripts. As Christesen 
notes points out70, in one manuscript (Vaticanus 1312), the ordinal number of 
Nemead in which Sogenes won his victory (‘τεσσαρεσκαιδεκάτην’) and that of 
the Nemead in which the pentathlon was introduced (‘τρισκαιδεκάτην’) is given 
in full. In the other manuscript (Laurentianus 32, 52), the respective figures are 
given as ‘κδ΄’ (i.e. ‘twenty fourth’) and ‘ιγ΄’. The longhand figure (‘τεσσαρεσκαι-
δεκάτην’) in Vaticanus 1312 is more likely to be correct than the shorthand 
(‘ιγ΄’) in Laurentianus 32, 52, since transcribing a numeral in longhand requires 
more attention and focus from the scribe than a numeral in shorthand. Since, too, 
the second figure is the same in both manuscripts, it seems probable that ‘κδ΄’ is 
an error for what should have been ‘ιδ΄’ and that ‘τεσσαρεσκαιδεκάτην’ is there-
fore what the source used by the scholiast gave. Nem. VII very probably dates to 
between 493 and 467 BC71. As we have said, the foundation date of the Nemea 
according to the chronographic tradition is 573 BC (or 572 or 569 BC)72. If one 
counts forward from this date, then the fourteenth Nemead occurs in 547 BC (or 
546 or 543 BC), which immediately raises the problem that all of these dates fall 
long before the earliest work of Pindar73. Suggestions have been made as to how 
the figures in both manuscripts are to be corrected, so as to harmonize the text of 
the scholium with the date given by Jerome/Eusebius74, but much the easiest 
solution and probably the best, because the most economical, is to suppose, with 
Christesen75, that the list consulted by the scholiast did not begin in 573 BC. 
Christesen suggests that this indicates the beginning of a new epoch for the Ne-
mea, perhaps linked with conflict over control of the games between Argos and 
Kleonai. Because he accepts the possibility that the reading ‘κδ΄’ in Laurentianus 
32, 52 may be correct, he places the date of this change between ca 541 (i.e. 23 
Nemeads before the 24th, in 493 BC) and ca 495 BC (13 Nemeads before the 
14th, in 467 BC). Since, however, we have just seen that ‘τεσσαρεσκαιδεκάτην 

at Olympia and that the phrase παῖς ὦν πεντάθλῳ does not conform to attested formulae de-
noting victory.  

70. CHRISTESEN, Olympic Victor Lists 109.
71. CHRISTESEN, op. cit. 109, 109 n 145 for previous attempts at dating.
72. See nn nn 7-9.
73. On dates of Pindar, see, e.g., BOWRA, Pindar, 406-413.
74. See BOWRA, op. cit. 411, CHRISTESEN, Olympic Victor Lists, 109 n. 146.
75. CHRISTESEN, op. cit.109-110.
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is probably the correct reading, the limits are now reduced to ca 519 BC and ca 
495 BC.  

Admittedly, most, if not all the information that we have on agonistic epochs 
comes from the utterly different world of sporting life under the emperors, when 
sets of games are founded, or refounded, often as a result of an imperial visit, or 
some other intervention by the emperor76. There seems to be no known refounda-
tion, not at least one involving the instituting of an epoch, in Classical or Helle-
nistic times. Nevertheless, if a new epoch really began between ca 519 and ca 
495 BC, it may have arisen from conflict over control of the Nemea at some 
point. Argos’ possessive attitude to the Nemea is evident in the Adrastus founda-
tion myth77. There is also a hint conflict conveyed by the scholia, which briefly 
note that Corinth, Argos and Kleonai controlled the Nemea, although they give 
no information as to how or when78. However, such conflict, if it occurred, 
probably did not involve hostility on the part of Argos towards Kleonai, at least 
during the 6c – 4c BC. The relationship between Argos and Kleonai was one of 
mutual dependency, in which Argos probably had the upper hand. Kleonai, lo-
cated between the southern edge of the Corinthia and the northern limits of the 
Argolid, stood at a vital junction that controlled access to and from the Argolid 
from Corinth and Sicyon and to and from the rest of Peloponnese79. Conversely, 
Kleonai was exposed to potential attack from these three powers. The political 
orientation of the city was thus a matter of interest all three of these regional 
powers and, of course, to the other communities in the area80. Kleonai chose to 
ally itself with Argos, perhaps partly because Argos presented less of a danger 
than Corinth, to which Kleonai was more accessible81. We do not hear anything 
of Kleonai’s political alignment during the 6c BC, although, as we have seen, 

                                                  
76. PW RE I.i., ‘Aera’, cols. 626-630. 
77. See n. 11.  
78. See p.  456 and nn. 91, 92. 
79. See geographical description at T. MATTERN, Das Herakles – Heiligtum von Kleo-

nai: Architektur und Kult im Kontext, Wiesbaden 2015, 13-16, with map at 15.  
80. Perhaps above all to Phlious, which remained a faithful ally to Sparta, in contrast to 

the pro-Argive orientation of Kleonai, its close neighbour (see A.W. GOMME – A. AN-
DREWES – K.J. DOVER, A Historical Commentary on Thucydides Vol. IV, V.25 – VII 
Oxford 1970, 369 on Thuc. 6.95.1.) 

81. This possible reason behind the orientation of Kleonai is mentioned by Perlmann (P. 
PERLMAN, City and Sanctuary in Ancient Greece: The Theorodokia in the Peloponnese, Göt-
tingen 2000, 139) and Stickler (T. STICKLER, Korinth und seine Kolonien: Die Stadt am 
Isthmus in Machtgefüge des klassisichen Griechenland, Berlin 2010, 162). 
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Sicyon, perhaps at Cleisthenes’ initiative, attacked Kleonai at some point82. This 
may have been either the cause or the result of Kleonai’s alignment with Argos, 
with whom Cleisthenes, of course, had bad relations.  

Nothing so far found at the shrine itself at Nemea gives any hints as to the 
nature of relations between Kleonai and Argos between 6c and 4c (or even af-
ter)83. However, in so far as Kleonai surfaces in the historical record during this 
period at all, it seems that relations between the two cities were good. Two brief 
references in Pindar suggest that in the second quarter of the 5c BC, at least, the 
Kleonaians were administering the games, but with the cooperation and/or in the 
shadow of the Argives84. When Argos had recovered from her defeat at Sepeia 
at the hands of Sparta in 494 BC and was beginning to assert herself both 
against Sparta and over the rest of the Argolid, Kleonai helped Argos conquer 
Mycenae in about 465-4 BC and was rewarded by Argos, which handed the ter-
ritory of Mycenae over to Kleonai85. After Argos had become a democracy some-
time in the 460s BC and had concluded an alliance with Athens in about 460 BC, 
Kleonaian and Argive troops supported Athens when she was defeated at Tana-
gra in 457 BC86. Kleonai was also present at the battle of Mantinea, in 418 BC, 
on the side of the Argives and the Athenians against the Spartans87. In the early 
4c BC, Kleonai apparently became a komē of Argos, to judge from bronze sheets 
dating to this time excavated in Argos and giving the names of Argive citizens 
who have ‘kometics’ that indicate that they originated from Kleonai88. If this 

82. See above, n. 13.
83. For summary of archaeological record at Nemea, see MILLER, Nemea, passim.
84. The evidence of ll. 16-17 of Nem. IV (‘υἱὸν κελάδησε καλλίνικον |Κλεωναίου τ᾿ ἀπ᾿

ἀγῶνος ὅρμον στεφάνων |πέμψαντα καὶ λιπαρᾶν’), which probably dates to between ca 478 and 
ca 460BC (references at A. FARRINGTON, Isthmionikai, Hildesheim 2012, 105 n 216), and 
of ll. 41-42 (‘νικαφορίαις γὰρ ὅσαις Προίτοιο τόδ᾿ ἱπποτρόφον|ἄστυ θάλησεν Κορίνθου τ᾿ ἐν 
μυχοῖς καὶ Κλεωναίων πρὸς ἀνδρῶν τετράκις’) of Nem. X, tentatively dated to the late 460s BC 
(M. CANNATÀ-FERA, ‘Gli eroi argivi di Pindaro e di Antifane’ in: P. Angelini Bernadini 
(ed.), La città di Argo: Mito, storia, tradizione poetiche. Atti del Convegno Internazionale, Ur-
bino 13-15 giugno 2002 Rome 2004, 95-106, 99), would seem to show that the direct ad-
ministration of the games was in the hands of the Kleonaians. 

85. M.H. HANSEN – T.H. NIELSEN, (eds.), An Inventory of Archaic and Classical Po-
leis, Oxford 2004, 610-611. 

86. Thuc. 1.108.1
87. HANSEN, NIELSEN, Inventory, 683; Thuc. 5. 66 ff.
88. C. KRITZAS, “Nouvelles inscriptions d’Argos: les archives des comptes du trésor

sacré”, in: CRAI 2006, 397-434, 407 (dating of sheets), 427-428 (citizens with ‘kometics’ 
originating from Kleonai). The absorption of Kleonai into Argos does not seem to have gone 
without a struggle, as Kritzas (KRITZAS op. cit. 428) notes, in regards to mention on the 
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change occurred, it was perhaps connected with the establishment of the sympo-
liteia between the democracies of Argos and Corinth that existed between from 
392 – 387/6 BC89. Kleonai, even as a komē of Argos, may have enjoyed a privi-
leged position with perhaps more competencies and independence than usual90. 

So, if indeed a new epoch begins for the Nemea in the late 6c or early 5c BC 
and if indeed it springs from conflict over control of the games and if the conflict 
was not between Argos and Kleonai, what city or city could have been involved? 
Here the obvious candidate is Corinth. As we have said, the matter of who con-
trolled the Nemea is touched upon by hypotheses to the Nemeans, once by c91 and 
once by d92, which are apparently drawing on a common source, given the simi-
larities between the two passages in question. Hypothesis d may perhaps pre-
serve the words, or some of the words, of the source more faithfully than c. D, 
although it refers only to the Cleonaians and the Corinthians, yet does so, if we 
are right, in apparently chronological order, whilst c refers to the Argives, Corin-
thians and the Kleonaians, in that order, which, of course, is very probably not 
chronological. There are also the obscure episode and Cimon’s enigmatic (at least 
to us) remarks in Plutarch’s Cimon93. Cimon, having offered aid to the Lacedae-
monians during the Helot revolt, passes through Corinthian territory without 
permission. He is accused by the Corinthian Lachartos, who likens his action to 
that of one entering a room without knocking on the door. Cimon replies that the 
Corinthians, far from asking permission, smashed down the doors of the Megari-
ans and the Kleonaians at some time in the past. As Gebhard suggests94, the Co-
rinthians may have laid claim to the Nemea during this activity mentioned by 
Cimon (whatever it was), although if our dating of Sogenes’ victory to to ca 519 
BC and ca 495 BC is correct, this probably means that we cannot assign the 
foundation of such an epoch to Argos since she evidently did not recover until n 

sheets of confiscations of money subsequently dedicated to Hera.  
89. J.B. SALMON, Wealthy Corinth: A History of the City to 338 BC, Oxford 1984, 354-

370 on the political events surrounding the ‘union’ of Argos and Corinth.  
90. In 359/7 BC, Kleonai gave a sum for the building of Temple IV at Delphi (MAT-

TERN, Das Herakles – Heiligtum, 24, 24 n 102) and at some time received a visit from a 
building commission from Epidaurus (MATTERN, op. cit. 24, 24 n 103). 

91. προέστησαν δὲ τοῦ ἀγῶνος καὶ Ἀργεῖοι καὶ Κορίνθιοι καὶ Κλεωναὶοι (DRACHMANN
Pythionicas, 3, l. 16.). 

92. (προέστησαν δὲ τοῦ ἀγῶνος) πρώτοι οἱ Κλεωναῖοι, εἷτα Κορίνθιοι (DRACHMANN op.
cit. 5, ll. 2-3). 

93. Plut. Cimon 17. 1-2.
94. GEBHARD, “Beginnings”, 227. Gebhard draws attention to Plut. Cimon 17. 1-2.
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the 470s from her catastrophic defeat at Sepeia in 494 BC95, attractive though 
the idea is. If a new epoch started at Nemea in the early 5c BC96, it is always 
possible that the Corinthians founded it (if, of course, they ever administered the 
Nemea at this time), although it seems unlikely that the Argives (and Kleona-
ians, in so far as they had a say) would have wanted to retain it.  

The Sogenes scholium thus strongly suggests that there was a list of Neme-
onikai that started in the late 6c BC or early 5c BC and continued at least down 
to the first decade of the 5c BC (if the list started in the late 6c BC) or, if some 
event connected with Corinthian activity in the early 5c BC triggered off a new 
epoch, perhaps continued  to ca 470/460 BC. This is, of course, about the time 
when Deinias and Megas won their victories, of whom Didymos in the late 1c BC 
or early 1c AD could find no mention in the list, or lists, that he consulted97. At 
least one of three conclusions is therefore possible. Either the ἀναγραφή that in-
cluded Sogenes did not exist at the time of Didymus, having been either lost or 
perhaps not yet produced, or Didymos did not have access to it and/or did not 
know of it (in which case more than one list of Nemeonikai existed over antiq-
uity) or the ἀναγραφή containing Sogenes was the list, or one of the lists, con-
sulted by Didymus, but did not contain the names of victors in all events. When 
our putative Νεμεονικῶν ἀναγραφή may have been produced we have no idea. 
There is no other internal evidence in the scholium beyond what we have consid-
ered here that might allow us to date the ἀναγραφή from which it is evidently 
taken. As we have said98, the ἀναγραφή may, or may not, have been existence by 
the time of Didymos. An appropriate occasion for the composition of such a work 
would have been the move of the Nemea back to Nemea in about 330 BC. To 
judge from the magnificent stadium at Nemea, erected about this time this was a 
large-scale operation and it would have been natural, had an ἀναγραφή been 
produced for these revived games similar to the recently works produced by Ar-

                                                  
95. Gebhard (GEBHARD, op. cit. 227) suggests that the Corinthians may have taken 

over the Nemea after Argos had been smashed at Sepeia in 494 BC.  
96. The only other time during the 4c BC when the Corinthians may have been involved 

in the administration of the Nemea may have been during the ‘union’ of Argos and Corinth, 
which seems to have been some sort of sympoliteia and lasted from 392 to 387 BC 
(SALMON, Wealthy Corinth, 354-370 on the political events surrounding the ‘union’ of Ar-
gos and Corinth). The Corinthians and Argives jointly celebrated the Isthmia in 390 
(SALMON, Wealthy Corinth, 357) and it is reasonable to suppose that they also celebrated 
the Nemea jointly. Perhaps, then, the iterations of the Nemea of 389 and 387 BC were cele-
brated jointly.  

97. See p. 450-451 and nn. 63-65. 
98. See p. 450-452. 
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istotle and Callisthenes for Olympia and the Pythia99. 

Jerome’s and Eusebius’ sources 

We also cannot say when Eusebius sources may have made use of the 
ἀναγραφή or ἀναγραφαί that we have been discussing. However, it is possible to 
speculate a little regarding the immediate sources of the dates for the Pythia, 
Isthmia and Nemea given by Eusebius/Jerome, although beyond that it becomes 
impossible to track the sources further100. Our own putative ἀναγραφή, glimpsed 
in the Sogenes scholium, of course, is not likely to have been among these 
sources, since, as we have seen, it probably did not go back to 573 (or 572 or 
569 BC). As for the dates given by Jerome in his translation of the Χρονικοὶ 
Κανόνες of Eusebius, it is possible that this comes ultimately from Julius Afri-
canus, who was active in the early 3c AD, and possibly even from Cassius 
Longinus, who produced a chronicle structured around Olympiads101 in about AD 
212, from which Africanus would seem to have drawn his own Olympic victor 
list, which subsequently appears in Eusebius’ Χρονογραφία102. It is an obvious 
and very probably safe inference that Eusebius used this list in the structuring 
the date chart that forms his Χρονικοὶ Κανόνες.  

Relevant to the question of what else the list of Africanus, and perhaps of 
Cassius Longinus, may have contained is a paragraph of Pseudo – Johannes of 
Antioch103.  

Ἐπ’ Ἀρχεμόρῳ τὰ Νέμεα πρὸς τῶν Ἀργείων ἄγεται. Ἐπὶ Μελικέρτῃ ὑπὸ τῶν 
Κορινθίων τὰ Ἴσθμια. Ὑπὸ Δελφῶν τὰ Πύθια ἐπὶ Δελφύνῃ τῷ δρακόντι. οἱ 

99. Although Argos cannot have welcomed losing the games, given all the various eco-
nomic and political benefits they brought, she nevertheless seems to have been involved in the 
refurbishment of the athletic facilities at Nemea. See MILLER, Nemea, 189-190 on the Ar-
give presence in the archaeological record in connection with the building at Nemea in the last 
third of the 4c BC.  

100. Eusebius lists most of his sources by name for his Χρονογραφία, which formed the 
material for his Χρονικοὶ Κανόνες (CHRISTESEN, Olympic Victor Lists, 240-243, 264), but 
not the name of the compiler of the list of Olympic victories, which however was probably Cas-
sius Longinus, whose list was probably updated by Africanus (CHRISTESEN, op. cit. 264-
271). So, presumably, if we are right, one of these, perhaps Cassius Longinus, or his source, 
drew upon an ἀναγραφή or ἀναγραφαί. 

101. That is, what Christesen calls an ‘Olympiad chronicle’. See CHRISTESEN, op. cit. 
296-347. 

102. CHRISTESEN, op. cit. 265-271. 
103. C. MÜLLERUS, Fragmenta Historicorum Graecorum, Vol. 4., Paris 1868, 539 

(Pseudo-Johannes, 1.20.)  
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δέ φασι ἐπὶ Δελφύνῃ ἀρχαίᾳ ἡρωϊδι. Ἀπὸ τῆς ἁμίλλης τῶν Ἀεθλίου παίδων 
ἀθληταὶ ἐκλήθησαν οἱ ἀγωνισταί.  

As Christesen notes104, the final sentence of the extract is almost identical to 
one that occurs in Eusebius’ short introduction to the list of stadium victors in 
the Χρονογραφία 105 at the point at which he is dealing with those who held 
games at Olympia before Herakles. Christesen suggests that the paragraph from 
Pseudo-Johannes may also derive from Africanus and that Africanus’ victor list 
thus probably contained ‘fairly detailed comments on the origin of all panhellenic 
festivals’106. Notably, the Χρονικοὶ Κανόνες of Eusebius, in Jerome’s translation, 
group the three sets of games together, putting the first celebration of the Isth-
mia ‘post Melicerten’ and of the Pythia in the same year107 and the Nemea at the 
date, which varies among the manuscripts, that we have noted108, about ten 
years later. This is of course not the order in which Pseudo – Johannes refers to 
the sets of games nor are the details exactly the same as in Jerome and, of 
course, Pseudo – Johannes does not give foundation dates. However, it is strik-
ing that mention of the same three sets of games, together with references to Ar-
chemoros and to Melikertes, occurs in both Eusebius’ Χρονογραφία and Pseudo 
– Johannes in passages that probably ultimately derive from Africanus and in-
deed perhaps from Cassius Longinus. At the point at which Eusebius uses the 
sentence so similar to that of Pseudo – Johannes, Eusebius, although he is not 
dealing directly with matters of chronology, is, however, dealing with a related 
subject, that is, the sequence of personalities who are said to have conducted 
games at Olympia before Heracles. Perhaps, then, the section of Africanus on 
which both Eusebius and Pseudo-Johannes possibly drew contained foundation 
dates of the Pythia, the Isthmia and the Nemea.  

Conclusions 

To summarise our findings or rather, perhaps, our suggestions: The relative 
correctness of the dates given by Jerome for the ‘foundation’ of the Pythia, the 
Isthmia and the Nemea are perhaps ultimately derived from ἀναγραφαί, al-
though probably not from the list of which a fragment survives in the Sogenes 
scholium, which seems to have been derived from a list that may have started in 
the late 6c or early 5c BC. Whether there are any traces of ἀναγραφαί outside 

                                                  
104. CHRISTESEN, Olympic Victor Lists, 273. 
105. ‘ἀφ’οὗ καὶ οἱ ἀγωνισταὶ ἀθληταὶ ἐκλήθησαν’ (CHRISTESEN, op. cit. 386, l. 15). 
106. CHRISTESEN, op. cit. 273. 
107. See n. 6. 
108. See above nn 7-9. 
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the scholia to Pindar is a matter for further scholarship 

Summary 

The Marmor Parium, of the mid 3c BC, places the foundation dates of the 
Isthmia and the Nemea in the distant past, although it locates the foundation of 
the Delphian Pythia in the early 6c BC, whilst Jerome, in the late 4c BC, in his 
translation of Eusebius, places the foundation dates of all three of these games in 
the early 6c BC, within eight to ten years of each other. This latter set of dates 
concurs roughly with what the archaeological record at Delphi, Isthmia and Ne-
mea reveals, at least much more so than the dates offered for the foundation of 
the Isthmia and the Nemea by the Marmor Parium. The relative correctness of 
the dates offered by Eusebius, via Jerome, may be due to the possibility that 
their sources at some time took the dates from one or more ἀναγραφαί of the 
victors at one or more of these sets of games. The composition of an ἀναγραφή, a 
list containing, theoretically at least, all the victors at each iteration of the set of 
games in question, because of the systematic processing of information that it 
ideally requires and because it has pretensions to completeness, is therefore the 
approach most likely to yield an correct record of the point in time at which the 
set of games it deals with becomes visible through the production of monuments 
commemorating victors. Thus it is possible that the relatively correct dates in 
Jerome, and therefore in Eusebius, ultimately derive from an ἀναγραφή or 
ἀναγραφαί of one, or more, of the games in question. We have some idea of what 
ἡ τῶν Πυθιονικῶν ἀναγραφή by Aristotle and Callisthenes contained. Further-
more, the evidence suggests that an ἀναγραφή or ἀναγραφαί of Nemean victors 
existed, although this list, or lists, which can be glimpsed in a single scholium, 
seems or seem to have covered at least some of a period that started in the early 
5c BC, perhaps initiated by a change of epoch at Nemea, and so cannot have 
supplied the dates for Jerome and Eusebius’ ultimate source.  



ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ: 
Ο ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΔΕΑΣ 

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ 

Εισαγωγή 

Ο ελληνοβουλγαρικός ανταγωνισμός για τον έλεγχο των οθωμανοκρατούμεων 
επαρχιών της Μακεδονίας και της Θράκης, παρόλο που ξεκίνησε στις αρχές της 
δεκαετίας του 1870, εντάθηκε αμέσως μετά την έκρηξη του ρωσοτουρκικού πο-
λέμου το 1877/1878 και την υπογραφή της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου. Η 
ελληνική πολιτεία απομονωμένη από τις διεθνείς εξελίξεις εξαιτίας της αδυναμίας 
της να υιοθετήσει μία πάγια και συνεπή εξωτερική πολιτική, παρατηρούσε αμή-
χανα τον υποτιμημένο μέχρι τότε βουλγαρικό εθνικισμό να εδραιώνεται σε επαρ-
χίες, που ως τότε θεωρούνταν αυτονόητο πως ανήκαν στην ελληνική μελλοντική 
επικράτεια.  
Εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τις ρωσικές επιδιώξεις, η συνθήκη του Αγίου 

Στεφάνου δημιούργησε την Βουλγαρία ως το ισχυρότερο κράτος της Βαλκανικής, 
εμποδίζοντας την ελληνική εξάπλωση στις κεντρικές επαρχίες της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Το νέο status quo στη Βαλκανική χερσόνησο, που προήλθε κατά 
κύριο λόγο από τον ρωσικό αναθεωρητισμό προκάλεσε το άμεσο ενδιαφέρον του 
αθηναϊκού τύπου, ο οποίος σύσσωμος ξεκίνησε να αποκρυπτογραφεί τις εξελίξεις 
σε μία προσπάθεια να προβλέψει την ασφαλέστερη εξωτερική πολιτική που όφει-
λε να ακολουθήσει η Ελλάδα με βάση πάντα τους ιδεολογικούς προσανατολισμούς 
της κάθε εφημερίδος.  
Παρακάτω θα γίνει μία προσπάθεια ανάλυσης των αντιδράσεων του αθηναϊ-

κού τύπου κατά την περίοδο από την σύναψη της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου 
μέχρι και τις παραμονές διεξαγωγής του συνεδρίου του Βερολίνου. Ο διαχωρισμός 
των εφημερίδων με βάση το ιδεολογικό και πολιτικό τους υπόβαθρο, δεν θα 
αναδείξει μόνο τις δύο επικρατέστερες τάσεις που δίχαζαν την ελληνική πολιτεία 
κατά την διάρκεια της Βαλκανικής Κρίσης, αλλά θα εστιάσει και στις επίσημες 
πολιτικές θέσεις που εκφράστηκαν κατά την διάρκεια σημαντικών γεγονότων 
στην εν λόγω περιόδου. Με αυτόν τον τρόπο θα αναδειχθεί με σαφήνεια η πολλα-
πλότητα και οι αποκλίσεις της Μεγάλης Ιδέας στο εν λόγω χρονικό διάστημα, 
όπως επίσης και ο τρόπος με τον οποίο επέδρασαν οι διεθνείς εξελίξεις στην ανα-
μόρφωσή τους.  
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1. Ιδεολογικό και Ιστορικό Πλαίσιο

Η αλληλεπίδραση Ανατολής και Δύσης στις βαλκανικές επαρχίες της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας, αναπροσδιορίστηκε κατά τον 19ο αιώνα, εξαιτίας των 
γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Επομένως θα αποτελού-
σε ατόπημα, ή τουλάχιστον θα οδηγούσε σε εσφαλμένες διαπιστώσεις να αναλογι-
ζόμασταν πως η Ελλάδα διατήρησε αναλλοίωτο το ιδεολογικό της δόγμα καθ΄ όλη 
την διάρκεια του 19ου αιώνα, ως μία αμετάβλητη σταθερά που εκπροσωπούσε όλο 
το φάσμα της ελληνικής κοινωνίας1. Με την έννοια ιδεολογικό δόγμα εννοούμε τη 
μετατόπιση και τον επαναπροσδιορισμό συγκεκριμένων εννοιών που διαμόρφωσαν 
τον ελληνικό μεγαλοϊδεατισμό. Η Ελλάδα αναγκάστηκε, να επαναπροσδιορίσει 
τους συμμάχους και τους ανταγωνιστές της, με το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει 
στους πρώτους έναν αιώνιο αντίπαλο, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και στους 
δεύτερους ομόδοξα έθνη που μέχρι άλλοτε φάνταζαν ως σύμμαχοι που μάχονταν 
για την απελευθέρωση από τον οθωμανικό ζυγό. Η προσκόλληση ωστόσο ενός 
τμήματος της κοινωνίας σε ξεπερασμένες αντιλήψεις όπως η ιδέα της ενιαίας ορ-
θόδοξης κοινότητας, η οποία είχε αντικατασταθεί πλέον από τις εθνικές κοινότη-
τες είχε ως αποτέλεσμα την ανάδυση δύο δογμάτων στο πλαίσιο του Μεγαλοϊδεα-
τισμού, αφενός μεν του ελληνοθωμανισμού, αφετέρου δε της δημιουργίας μίας 
ορθόδοξης χριστιανικής συμμαχίας υπό την ρωσική αιγίδα.  
Ειδικότερα εκτός από την επίδραση των πολιτικών ή διεθνών εξελίξεων, έτσι 

και στην ελληνική περίπτωση τα οικονομικά κίνητρα που παρουσιάστηκαν από τις 
οθωμανικές μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, επηρέασαν σε καθοριστικό σημείο την 
ιδέα μίας ελληνοτουρκικής συνεργασίας, υπό την μορφή μίας ελεγχόμενης οθωμα-
νικής κυριαρχίας2. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η ιδεολογική συνιστώσα που επι-
θυμούσε μία εγγύτερη συνεργασία με την Υψηλή Πύλη, επιθυμούσε και την επ’ 
αόριστον διαιώνιση της οθωμανικής κυριαρχίας. Η κατάρρευση της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας αποτελούσε μία μη αναστρέψιμη διαδικασία, γεγονός που δημι-
ουργούσε την εντύπωση πως η εφήμερη συνεργασία Ελλήνων και Τούρκων θα 
αποτελούσε μία προσοδοφόρα και ασφαλή κίνηση για την επικράτηση των Ελλή-
νων ως εθνικής οντότητας στην περιοχή, εκπληρώνοντας το όραμα των συνεχι-
στών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας3. 
Από την άλλη, η μετάλλαξη του ελληνικού ιδεολογικού δόγματος και η απο-

1. Χ. ΕΞΕΡΤΖΟΓΛΟΥ, Εκ δυσμών το φως; Εξελληνισμός και οριενταλισμός στην Οθω-
μανική Αυτοκρατορία, μέσα 19ου - αρχές 20ού αιώνα, Αθήνα 2015, 31. 

2. Χ. ΕΞΕΡΤΖΟΓΛΟΥ, Εθνική ταυτότητα στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα, Ο
Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, 1861-1912, Αθήνα 1996, 31. 

3. Ε. ΣΚΟΠΕΤΕΑ, Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού προ-
βλήματος στην Ελλάδα, Αθήνα 1988 , 309-322. 
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μάκρυνσή του από την Ρωσική επιρροή, οφείλεται και στον επαναπροσδιορισμό 
της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο. Η απομόνωση 
της Ρωσίας στο συνέδριο των Παρισίων (1856), την ανάγκασε να αναζητήσει φι-
λικά προσκείμενα προς αυτήν έθνη με κοινά συμφέροντα, δημιουργώντας απροσ-
δόκητες εξελίξεις στα βαλκανικά δρώμενα4. Η Ρωσία ήρθε εγγύτερα του σλαβοφι-
λισμού βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος επίδρασης στην Βουλγαρία και στην διάπλα-
ση του εθνικισμού της5, ο οποίος αν και εκφράστηκε αρχικά με την ανακήρυξη της 
αυτόνομης βουλγαρικής εκκλησίας, συνδυάστηκε αμέσως με εδαφικές βλέψεις 
στην Μακεδονία και Θράκη6.  
Συγκεκριμένα η βουλγαρική εθνική κινητοποίηση, η οποία είχε πολιτιστικές, 

εκκλησιαστικές και πολιτικές εκφάνσεις, έλαβε απειλητικές διαστάσεις για τις 
ελληνικές επιδιώξεις την δεκαετία του 1870 με την ίδρυση της βουλγαρικής Ε-
ξαρχίας7 αποκτώντας συγχρόνως εδαφικές βλέψεις στις επαρχίες της Μακεδονίας 
και Θράκης καθώς το άρθρο 10 του ιδρυτικού σουλτανικού φιρμανίου, όριζε την 
δυνατότητα υπαγωγής των κατοίκων των παραπάνω επαρχιών στην Εξαρχία, αν 
το επιθυμούσαν τα 2/3 του συνόλου τους8.  
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1860, η Ελλάδα διατηρούσε ως συνεχή προ-

σανατολισμό της εξωτερικής της πολιτικής τον αλυτρωτισμό προς τις ελληνικές 
κοινότητες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, ωστόσο η επόμενη δεκαετία την υπο-
χρέωσε να θέσει νέες προτεραιότητες και να επαναπροσδιορίσει την επεκτατική 
της πολιτική. Οι επαρχίες της Μακεδονίας και της Θράκης, αποτέλεσαν το μήλο 
της έριδος ανάμεσα στους δύο αναδυόμενους εθνικισμούς, των Ελλήνων και των 
Βουλγάρων9. 
Ο ελληνοβουλγαρικός ανταγωνισμός υπήρξε καταλυτικός για την αναδόμηση 

της Μεγάλης Ιδέας, καθώς υπό τον φόβο του πανσλαβισμού, η Ελλάδα αναγκά-

4. J. MILOJKOVIC-DJURIC, Panslavism and national identity in Russia and in the
Balkans, 1830-1880: images of the self and others, East European Monographs, New York 
1994, 92. 

5. Παρόλο που το κίνημα του Πανσλαβισμού ξεκίνησε να ακμάζει κατά τις πρώτες δεκαετί-
ες του 19ου αιώνα με πολιτιστικό και οικονομικό πρόσημο, δεν υποκινήθηκε από την Ρωσία, η 
οποία μάλιστα το παρακολουθούσε με ιδιαίτερη καχυποψία σε M.B. PETROVICH, The emer-
gence of Russian Panslavism, 1856-1870, Westport 1985, 61. 

6. J.R.CRAMPTON, Bulgaria, Oxford 2007, 66.
7. E. NAXIDOU, «The Routes to the Bulgarian National Movement: Simultaneously Ho-

mogenous and Polymorphous», ADAM Aakademi Sosyal Bilimler Dergisi 2, τεύχ. 1, Ankara 
(2012) 25-42. 

8. Μ. ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ, Οι Βαλκανικοί Λαοί, Από την τουρκική κατά-
κτηση στην εθνική αποκατάσταση (14ος – 19 ος αι.), Θεσσαλονίκη 2000, 221. 

9. Ε. ΜΠΕΛΙΑ, Εκπαίδευση και αλυτρωτική πολιτική - η περίπτωση της Θράκης, 1856-
1912, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου 1995, 41. 
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στηκε να αναθεωρήσει την σχέση της με την Υψηλή Πύλη και να επενδύσει στη 
βελτίωση της πολιτιστικής και οικονομικής κατάστασης των Ελληνορθόδοξων 
υπηκόων της, με σκοπό να ενισχύσει την θέση τους εντός της οθωμανικής επικρά-
τειας και να αναχαιτίσει την βουλγαρική προπαγάνδα10.  
Σε γενικότερο πλαίσιο, όπως αναφέρει και η Σκοπετέα, η Μεγάλη Ιδέα ήταν 

τόσο αφηρημένη ως έννοια, που μπορούσε να διαμορφωθεί και να αναπλαστεί α-
νάλογα με τις ανάγκες της εθνικής και εξωτερικής πολιτικής11. Χαρακτηριστική 
εικόνα της μεταστροφής της Μεγάλης Ιδέας προς μία ευέλικτη συνεργασία με την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία, αποτελεί η τοποθέτηση του Χαρίλαου Τρικούπη: 
«Ἐθνική τοῡ Ἑλληνισμοῡ ἰδέα εἶνε ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Ἑλληνικῆς χώρας καί ὁ 
καταρτισμός ἑνιαίου ἑλληνικοῦ κράτους περιλαμβάνοντος ἃπαν τό ἑλληνικόν ἔθνος 
… Οὐδεμίαν θά εἶχεν ἔννοιαν ἡ ἀνίδρυσις Βασιλείου, οἵα ἡ νῦν Ἐλλάς, ἄν δέν 
ἐθεωρεῖτο αὕτη πυρήν καί πρόδρομος τῆς ἐν τῷ πληρώματι τοῦ χρόνου συμ-
πήξεως ἅπαντος τοῦ ἑλληνισμοῦ ἐν κράτει ἐλευθέρω –Ἡ εἰρηνική καί φιλία πρός 
τήν Τουρκίαν πολιτική ἀνεγνωρίσθη παρά τοῦ ἔθνους ὁλοκλήρου ὡς ἡ μόνη συ-
ντελεστική πρός τήν ἐξυπηρέτησιν τῆς ἐθνικῆς ἰδέας»12. 
Το τέλος του Κριμαϊκού πολέμου, έφερε τους οπαδούς της Μεγάλης Ιδέας σε 

μειονεκτική θέση, με τις ονειροπόλες πεποιθήσεις για έναν νικηφόρο πόλεμο με 
την Οθωμανική Αυτοκρατορία να αντικαθίστανται από διαλλακτικότερες θέσεις. 
Η διάσπαση του ορθόδοξου μιλλέτ σε επιμέρους συλλογικότητες με βάση εθνικά 
κριτήρια, οδήγησε αναπόφευκτα σε νέους εθνικούς αναπροσδιορισμούς και εθνικές 
συγκρούσεις. Οι ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης σταδιακά προήγαγε 
μία νέα εθνική επιλογή, αυτήν της οικονομικής, πολιτιστικής και εκπαιδευτικής 
ανάπτυξης του ελληνισμού εντός της οθωμανικής επικράτειας13.  
Το δόγμα του ελληνοθωμανισμού αποτέλεσε εν ολίγοις την ανάδειξη της με-

τριοπάθειας και διαλλακτικότητας στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Οι αναθεωρη-
τικοί πόλεμοι παραχώρησαν την θέση τους στην εκμετάλλευση των οικονομικών 
και κοινωνικών προοπτικών που παρέχονταν από τις οθωμανικές μεταρρυθμίσεις 
του Τανζιμάτ. Ωστόσο η μεταρρυθμιστική περίοδος δεν αποτέλεσε μία μονόπλευ-
ρη ευκαιρία ανάπτυξης για τις ελληνικές κοινότητες, καθώς οι διευρυμένες μεταρ-
ρυθμίσεις συνέβαλλαν στην ανάδειξη νέων εθνικών κινημάτων. Οι μεταρρυθμίσεις 
του Τανζιμάτ οδήγησαν την οθωμανική κοινωνία στον δρόμο του εκσυγχρονισμού, 

                                                  
10. D. DAKIN, Η ενοποίηση της Ελλάδας, 1770-1923, Αθήνα 2012, 205. 
11. Ε. ΣΚΟΠΕΤΕΑ, Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα, ό.π. 268. 
12. Ε. ΣΚΟΠΕΤΕΑ, ό.π. 270. 
13. Ε. ΝΑΞΙΔΟΥ, «Συγκλίνουσες εθνικές ιδέες και αποκλίνουσες εθνικές βλέψεις: Ελλη-

νορθόδοξοι και Βούλγαροι στην Κωνσταντινούπολη του 19ου αιώνα» στο: Κυριαρχίες και συνει-
δήσεις στην ανατολική Μεσόγειο 1880 – 1920, (Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών), Ηρά-
κλειο 2014, 131-152. 



ΑΠO ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤEΦΑΝΟ ΣΤΟ ΣΥΝEΔΡΙΟ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛIΝΟΥ  465 

ενώ παράλληλα έθεσαν και τις βάσεις για τον μελλοντικό ανταγωνισμό ανάμεσα 
στους Έλληνες και τους Βούλγαρους14.  
Έτσι, δύο είναι οι βασικοί πυλώνες έκφρασης της Μεγάλης Ιδέας κατά την 

περίοδο 1875-1878: η προώθηση της ελληνοτουρκικής συνεργασίας στα ευρύτερα 
πλαίσια της επιρροής που άσκησε η Κωνσταντινούπολη στην ελληνική πρω-
τεύουσα, και αφετέρου η λιγότερο διαδεδομένη και ‘απαρχαιωμένη’ αντίληψη ενός 
ομόδοξου συνασπισμού υπό την αιγίδα της Ρωσίας για την διάλυση της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας.  
Το δίπολο ιδεολογικής προσέγγισης μεγαλοϊδεατισμού15-ελληνοθωμανισμού 

αποσκοπούσε στην δημιουργία διαφορετικών εθνικών ανταγωνιστικών πόλων και 
διαφορετικών εθνικών συνεργασιών. Στην πρώιμη εκδοχή της τουλάχιστον η Με-
γάλη Ιδέα ήταν υπέρμαχη σε μία πιθανή συνεργασία με τα σλαβικά έθνη ώστε να 
απωθήσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία από τα Βαλκάνια, χωρίς ωστόσο να 
λαμβάνει υπόψη τον τρόπο που θα διαμοιράζονταν οι απελευθερωμένες οθωμανι-
κές επαρχίες.  
Από την άλλη το δόγμα του ελληνοθωμανισμού, αποτελούσε μία διπλωματική 

προσέγγιση σε σχέση με τις εξελίξεις, εμμένοντας στην βραχυπρόθεσμη εξυπη-
ρέτηση των ελληνικών συμφερόντων. Σε αντίθεση με την ιδεολογική μερίδα που 
αντιμετώπιζε τα ορθόδοξα έθνη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας ως συμμάχους, οι 
υποστηρικτές του ελληνοθωμανισμού αντιμετώπιζαν με καχυποψία τον βουλγαρι-
κό αναθεωρητισμό, θεωρώντας ότι λειτουργούσε εις βάρος του ελληνικού, όπως 
και την θέση της Ρωσίας στα Βαλκάνια, εξαιτίας της πρόσδεσης του πανσλαβι-
σμού στον ρωσικό επεκτατικό σχεδιασμό στα Βαλκάνια. 
Η έλευση του 1877, δεν σηματοδότησε μόνο μία νέα φάση στο Ανατολικό 

Ζήτημα, καθώς μία βαλκανική κρίση προκάλεσε μία νέα ρωσοτουρκική σύρραξη, 
αλλά επηρέασε και τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Η αδυναμία της τελευ-
ταίας να διαμορφώσει μία αποτελεσματική και πάγια πολιτική που θα την έβγαζε 
όσο λιγότερο αλώβητη γινόταν από την βαλκανική κρίση, οδήγησε σε έναν κυκεώ-
να εναλλαγών κυβερνήσεων που μετέβαλλαν συνεχώς το ιδεολογικό δόγμα της 
εξωτερικής πολιτικής.  
Η κυβέρνηση Επαμεινώνδα Δεληγιώργη διαδέχτηκε την κυβέρνηση του 

Αλέξανδρου Κουμουνδούρου (26 Φεβρουαρίου / 10 Μαρτίου 1877)16, υιοθετώντας 

14. D. KAMOUZIS, «Elites and the formation of national identity: the case of the Greek
Orthodox millet, mid-nineteenth century to 1922» στο: State – Nationalisms in the Ottoman 
Empire, Greece and Turkey, Orthodox and Muslims, 1830-1945, (Routledge), Oxon 2013, 
13-47. 

15. Η έννοια του μεγαλοϊδεατισμού ήταν συνυφασμένη με αλυτρωτικές βλέψεις εις βάρος
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

16. Ενδεικτικό παράδειγμα της σύγχυσης που επικρατούσε στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό
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πολιτική ουδετερότητας σε μία προσπάθεια να αναδιοργανώσει στρατό, ναυτικό 
και οικονομία. Η πρωθυπουργία Δεληγιώργη17 οριοθετούσε το ελληνικό δόγμα σε 
μία γραμμή συνεργασίας με την Μεγάλη Βρετανία, ουδετερότητας με την Οθω-
μανική Αυτοκρατορία και απομόνωσης από την Ρωσία. Ωστόσο η έκρηξη του 
ρωσοτουρκικού πολέμου, και ο κοινωνικός αναβρασμός στην Ελλάδα δημιούργησε 
την ανάγκη σχηματισμού μίας οικουμενικής κυβέρνησης, η οποία έπρεπε να 
αναλάβει το δύσκολο εγχείρημα να θέσει την Ελλάδα σε ενεργητικό ρόλο απέναντι 
στις ρωσικές διεκδικήσεις.  
Η Διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης το 1876, η προβολή του βουλγαρικού 

ζητήματος στην διεθνή κοινότητα με αφορμή την επανάσταση των Βουλγάρων18, 
η αγνόηση των ελληνικών θέσεων και η πεποίθηση ότι η Ρωσία ήταν διατεθει-
μένη να λύσει μονομερώς το Ζήτημα, ανάγκασε την Ελλάδα να οργανώσει εξε-
γέρσεις στις ελληνικές επαρχίες με σκοπό να λάβει ενεργό ρόλο στην διεκδίκηση 
των περιοχών αυτών19.  
Ο ελληνοβουλγαρικός ανταγωνισμός στις οθωμανικές επαρχίες της Μακεδονί-

ας και της Θράκης συνέβαλλε λοιπόν στον επαναπροσδιορισμό των ιδεολογικών 
προσανατολισμών της ελληνικής κοινωνίας στο μεταίχμιο της Ανατολικής Κρί-
σης, η οποία οδήγησε σε ένα νέο ρωσοτουρκικό πόλεμο το 1877. Συγχρόνως η 
βαλκανική κρίση έδωσε στην Βουλγαρία την ευκαιρία να προβάλλει το βουλγαρικό 
ζήτημα στην διεθνή κοινότητα, και να αναδείξει τον εαυτό της σε έναν ισάξιο 
αντίπαλο των ελληνικών συμφερόντων20. 

καθ’ όλη τη διάρκεια της Ανατολικής Κρίσης (1875-1878) αποτελούν οι βραχύβιες και συνε-
χείς εναλλαγές κυβερνήσεων (Χ. Τρικούπης 27 Απριλίου/8 Μαΐου - 15/27 Οκτωβρίου 1875, 
Α. Κουμουνδούρος 15/27 Οκτωβρίου 1875 - 26 Νοεμβρίου/7 Δεκεμβρίου 1876, Ε. Δεληγιώρ-
γης 26 Νοεμβρίου/7 Δεκεμβρίου - 1/13 Δεκεμβρίου 1876, Α. Κουμουνδούρος 1/13 Δεκεμβρί-
ου 1876 - 26 Φεβρουαρίου/10 Μαρτίου 1877, Ε. Δεληγιώργη 26 Φεβρουαρίου/10 Μαρτίου - 
31 Μαρτίου 1877, Α. Κουμουνδούρου 19/31 Μαΐου - 26 Μαΐου/7 Ιουνίου 1877, Κ. Κανάρης 
26 Μαΐου/7 Ιουνίου 1877 - 10/22 Ιανουαρίου 1878, Α. Κουμουνδούρος 11/23 Ιανουαρίου 
1878 - 22 Οκτωβρίου/ 2 Νοεμβρίου 1878), στο: Α. ΑΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Οι Έλληνες της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το Ανατολικό Ζήτημα 1866-1881, Η μαρτυρία του Νεολόγου 
της Κωνσταντινούπολης, Αθήνα 2007, 311. 

17. Η προοπτική μίας ελληνοτουρκικής συνεργασίας, εκφράστηκε στην ελληνική πολιτική
από τους Επαμεινώνδα Δεληγιώργη και Θρασύβουλο Ζαΐμη. 

18. Α. ΑΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ό.π. 323.
19. Α. ΑΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ό.π. 326.
20. Η έναρξη της βουλγαρικής επανάστασης τοποθετείται στις 1 Μαΐου 1876/19 Απριλί-

ου, και σηματοδοτεί την εποχή της δημιουργίας του ανεξάρτητου βουλγαρικού κράτους. Αν και 
ανεπιτυχής, η εξέγερση των Βουλγάρων προσέλκυσε την προσοχή των Μεγάλων Δυνάμεων όχι 
εξαιτίας της δυναμικής της, αλλά εξαιτίας της βίαιης καταστολής του κινήματος από την Υψη-
λή Πύλη. 
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Η ήττα των οθωμανικών στρατευμάτων και η σύναψη της διμερούς συνθήκης 
του Αγίου Στεφάνου (19 Φεβρουαρίου/3 Μαρτίου 1878)21 ανάμεσα στην Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία και τη Ρωσία αποτέλεσε την επίσημη έκφραση και εφαρμογή 
της επεκτατικής πολιτικής της Ρωσίας στα Βαλκάνια, δίνοντάς της την ευκαιρία 
να επιβληθεί στην περιοχή του Αιγαίου, χρησιμοποιώντας ως δούρειο ίππο τη 
δημιουργία ενός εκτεταμένου βουλγαρικού πριγκιπάτου22.  
Σύμφωνα με τη συνθήκη, το αυτόνομο βουλγαρικό πριγκιπάτο θα εκτεινόταν 

από τον Δούναβη μέχρι το Αιγαίο και από την Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Αλβα-
νία, ενώ η έκταση του Οθωμανικού κράτους θα περιοριζόταν σε μία μικρή λωρίδα 
ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη και Αδριανούπολη, συμπεριλαμβανομένων των 
πόλεων της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης23. Η Ελλάδα παρακολουθούσε αμή-
χανη τις εξελίξεις με την δημιουργία ενός μεγάλου σλαβικού κράτους, το οποίο θα 
εμπόδιζε την εδαφική επέκτασή της στα βόρεια. Η ενδεχόμενη εφαρμογή της 
συνθήκης δεν θα προκαλούσε μόνο την εξάλειψη της εκπαιδευτικής, οικονομικής 
και πολιτισμικής παρουσίας των Ελλήνων στις βουλγάρικες πλέον επαρχίες της 
Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά θα εκτόπιζε την Ελλάδα από τον ηγετικό ρόλο 
που κατείχε μέχρι τότε στα Βαλκάνια24. 

2. Ο Αθηναϊκός Τύπος και η Μεγάλη Ιδέα 

Σ’ αυτό το πλαίσιο οι δημοσιεύσεις του Αθηναϊκού τύπου αποτελούν μια ση-
μαντική πηγή που μας αποκαλύπτει όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο διαμορ-
φώθηκε η Μεγάλη Ιδέα κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο, αλλά και τους αντίστοι-
χους προσδιορισμούς και αναπροσδιορισμούς των συμμάχων και αντιπάλων της 
Ελλάδας.  

 Ο ελληνικός τύπος δεν λειτουργούσε απλά ως ένα ενημερωτικό εργαλείο, 
αλλά ήταν ένα σταθερό καθημερινό μέσο για την δημιουργία του κατάλληλου 
εθνικού κλίματος στο περιορισμένο ελληνικό βασίλειο, επομένως λειτουργούσε ως 
μία αξιόπιστη αντανάκλαση της ελληνικής κοινωνίας25. Ο τρόπος με τον οποίο 

                                                  
21. «Preliminary Treaty of Peace between Russia and Turkey: Signed at San Stefano, 

February 9/March 3, 1878», The American Journal of International Law Vol. 2, No. 4 
(1908) 387-401. 

21. M. STOJANOVIC, The Great Powers and the Balkans, 1875-1878, Cambridge 1939, 
233. 

22. M. STOJANOVIC, ό.π. 233. 
23. Λ. ΔΙΒΑΝΗ, Η Εδαφική Ολοκλήρωση της Ελλάδας (1830-1947), Απόπειρα Πατριδο-

γνωσίας, Αθήνα 2000, 232. 
24. Σε αντίθεση με την Σερβία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία και Βουλγαρία η Ελλάδα ήταν το 

μοναδικό κράτος που δεν ενισχυόταν εδαφικά. 
25. Κ. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ, Η Μεγάλη Ιδέα στον Τύπο του Γένους - Ο Τύπος στην Ελλάδα και 
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κάθε εφημερίδα αντιμετώπιζε τις εξελίξεις ήταν συνυφασμένος με το ιδεολογικό 
και πολιτικό προφίλ της, ενώ οι κύριες συνιστώσες που διακρίνονται στον 
αθηναϊκό τύπο, επαληθεύουν και την ύπαρξη των δύο διαφορετικών πυλώνων 
έκφρασης του ελληνικού αναθεωρητισμού, στι οποίες αναφερθήκαμε παραπάνω.  
Δυναμική και κυρίαρχη είναι η μερίδα εκείνη του Αθηναϊκού τύπου και κατά 

κύριο λόγο οι εφημερίδες «Λαός»26, «Αλήθεια»27, «Δίκαιον»28 και «Ώρα»29, που 
πρέσβευαν σε γενικότερο πλαίσιο την άσκηση ουδέτερης εξωτερικής πολιτικής με 
την έννοια της αποχής από μία ελληνοθωμανική σύγκρουση, και σε ειδικότερο την 
δημιουργία ενός διπλωματικού τριγώνου ανάμεσα στην μη αναθεωρητική Μεγάλη 
Βρετανία και στην καταρρέουσα πλέον Οθωμανική Αυτοκρατορία30. Ωστόσο πρέ-

την Οθωμανική Αυτοκρατορία (1800 – 1923), Αθήνα 2005, 13. 
26. Η εφημερίδα «Λαός» αποτελεί μία εκ των εφημερίδων που αντιτάσσεται στη ρωσική

υποστήριξη, αποφεύγοντας ωστόσο να ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ μίας ελληνοτουρκικής σύμπραξης, 
παρόλο που συχνά συμμερίζεται τα άρθρα του «Νεολόγου» της Κωνσταντινούπολης. Συστημα-
τικά προσπαθεί να αναδείξει τον κίνδυνο και τις συνέπειες του πανσλαβισμού, αναφέροντας τα 
διευρυμένα βουλγαρικά σύνορα, παραθέτοντας τακτικά εθνολογικές αναφορές για τις επαρχίες 
της Μακεδονίας και Θράκης, και προβαίνοντας στην σύγκριση των δύο λαών, εξυψώνοντας πά-
ντα τον ελληνική πολιτισμική υπεροχή. 

27. Η εφημερίδα «Αλήθεια» είναι πολέμια της ρωσικής πολιτικής, και τάσσεται συχνά στο
πλευρό των μη αναθεωρητικών δυνάμεων, δηλαδή της Βρετανίας και της Αυστροουγγαρίας. Με 
έντονες φιλοβασιλικές αναφορές, προσπαθεί να πλάσει μία νέα εικόνα για την Ρωσία, αυτή της 
προστάτιδας των Σλάβων και όχι των ορθόδοξων βαλκανικών εθνών, ενώ υποστηρίζει την υιοθέ-
τηση μίας διαλλακτικής πολιτικής απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αντιμετωπίζοντας 
τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας ως απαραίτητες για την προάσπιση των ελληνικών επαρχιών 
από τους Βούλγαρους. 

28. Η εφημερίδα «Το Δίκαιον» συνηθίζει να περιορίζεται στις εσωτερικές πολιτικές εξελί-
ξεις αναδεικνύοντας ωστόσο αντιρωσική στάση, εξισώνοντας την κυβέρνηση Α. Κουμουνδούρου 
με φερέφωνο των ρωσικών συμφερόντων. «Το Δίκαιον» τάσσεται φανερά υπέρ της αγγλικής 
πολιτικής ως την μόνη λύση για να αναχαιτιστεί ο πανσλαβισμός, ωστόσο αυτό σημαίνει ότι 
τάσσεται και υπέρ της ελληνοθωμανικής συνεργασίας, καθώς πολύ συχνά χαρακτηρίζει τους 
Οθωμανούς δυνάστες και υπαίτιους για την ταλαιπωρία που βιώνουν οι Έλληνες σε επαρχίες 
του Οθωμανικού Κράτους. 

29. Η εφημερίδα «Ώρα» ως όργανο υποστήριξης των θέσεων του Χ. Τρικούπη, τάσσεται
ξεκάθαρα υπέρ της ελληνοθωμανικής προσέγγισης. Με σαφή και σταθερό ιδεολογικό υπόβαθρο, 
αναδεικνύει τις ρωσοβουλγάρικες σχέσεις και τις συνέπειες αυτών για την Ελλάδα, ενώ με συ-
νέπεια ενημερώνει για την δράση των φιλολογικών συλλόγων και την συμβολή τους στην δια-
μόρφωση της εικόνας της πληθυσμιακής υπεροχής των Ελλήνων στις επαρχίες της Μακεδονίας 
και Θράκης. Η «Ώρα» στην προσπάθεια να δημιουργήσει την εικόνα του νέου ανταγωνιστή α-
πέναντι στις ελληνικές επιδιώξεις, δημοσιεύει συχνά γεγονότα που σχετίζονται με την κακομε-
ταχείριση των ελληνικών πληθυσμών από τους Βούλγαρους. 

30. Χαρακτηριστική είναι σε αυτό το σημείο η τοποθέτηση της «Αλήθειας»: «Τό ζήτημα
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πει να γίνει κατανοητό πως κάθε εφημερίδα παράλλασσε το δικό της ιδεολογικό 
στίγμα ανάλογα με τις πολιτικές και διπλωματικές εξελίξεις επιδιώκοντας να α-
ποκτήσει και την ανάλογη απήχηση στην ελληνική κοινωνία31. 
Στην άλλη πλευρά του ιδεολογικού φάσματος ανήκει η εφημερίδα «Εφημε-

ρίς»32, υποστηρίζοντας την εξάπλωση της επανάστασης στις οθωμανικές επαρχίες 
με σημαντική ελληνική παρουσία και επιδιώκοντας μια γενικευμένη σύρραξη με 
την Οθωμανική Αυτοκρατορία υπό την αιγίδα και υποστήριξη της ομόδοξης Ρω-
σίας. Οι επίσημες θέσεις της δείχνουν πως το κίνημα και η εξάπλωση του Παν-
σλαβισμού δεν αντιμετωπίζονται καχύποπτα, ή τουλάχιστον δεν θεωρούνται α-
νταγωνιστικά προς τα ελληνικά συμφέροντα33. Η φιλορωσική εφημερίδα εστιάζει 
μονόπλευρα στην σύγκρουση των ελληνοτουρκικών συμφερόντων, αγνοώντας τις 
βαλκανικές εξελίξεις που προκλήθηκαν από την σύναψη της συνθήκης του Αγίου 
Στεφάνου, εκφράζοντας συχνά απόψεις με σκοπό να δικαιολογήσει τις ρωσικές 
θέσεις ή να κατακεραυνώσει την βρετανική πολιτική και την διπλωματική τακτι-
κή της Ελλάδας.  
Η περίοδος που ακολούθησε αμέσως μετά την δημοσιοποίηση των άρθρων της 

τῆς νέας Βουλγαρικῆς ἡγεμονίας … ἰσοδυναμεῖ πρός ἒννομον κατάλυσιν τοῦ Ὀθωμανικοῦ Κρά-
τους καί ἀποβαίνει διηνεκής ἀπειλή τῆς Ἐλλάδος καί τῶν ἐλληνικῶν ἐπαρχιῶν», «Αλήθεια» 
4/3, 1878. 

31. Ως όργανο έκφρασης των επίσημων θέσεων του Α. Κουμουνδούρου, κινείται σε πιο ήπι-
ους τόνους και η εφημερίδα «Εθνικόν Πνεύμα» συγκριτικά με τον υπόλοιπο αθηναϊκό τύπο και 
υποστηρίζει διαλλακτικότερες θέσεις. Όντας φιλοκυβερνητική, προσπαθεί με προσοχή να ανα-
δείξει τις διεθνείς εξελίξεις, αποφεύγοντας να σχολιάσει την ελληνική εξωτερική πολιτική. 
Τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ενός συνασπισμού ανάμεσα στην Ελλάδα – Μ. Βρετανία, απο-
φεύγοντας ωστόσο συχνά να αναφερθεί στον ρόλο που θα διαδραμάτιζε η βελτίωση των ελληνο-
τουρκικών σχέσεων. 

32. Η εφημερίδα «Εφημερίς» με εκδότη τον Δ. Κορομηλά, αντιπροσωπεύει την ισχυρή φω-
νή της κριτικής εναντίον της ελληνοθωμανικής προσέγγισης με καυστικό και πύρρειο λόγο εξι-
σώνει τους υποστηρικτές της μετριοπάθειας με κερδοσκόπους. Συχνά αναφέρεται στα οικονομι-
κά συμφέροντα που καθορίζουν την πολιτική του ελληνοθωμανισμού, η οποία καταστρέφει μία 
συνεργασία με τους επίσης υπόδουλους σλαβικούς πληθυσμούς. Η «Εφημερίς» εμμένει να προ-
σκολλάται σε παρωχημένες έννοιες που είχαν αντικατασταθεί από νέες, όπως η αντικατάσταση 
των θρησκευτικών εθνοτήτων με εθνικές κοινότητες. Αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους 
κύριους λόγους που αντιμετωπίζει τους Ρώσους και τους Βούλγαρους ως τους αναγκαίους συμ-
μάχους της Ελλάδας. 

33. Στα πλαίσια της επιθετικής κριτικής απέναντι στο ελληνοθωμανικό δόγμα, η «Εφημε-
ρίς» προχωρά στην παρακάτω δήλωση «Ὁποία ἀδικία εἰς τούς ἐπιλοίπους χριστιανούς! Ὁποία 
ἰδιοτέλεια ἰδική μας ... Δέν ἀρνούμεθα ὅμως, ὄτι καί εἶς τῶν ὑποδούλων ἀδελφῶν μας νά ἐλευθε-
ρωθῇ, ἡ ἱερά χαρά μας θά τόν χαιρετίσῃ. Ἀλλά δέν πρόκειται περί τούτου τοῦ αἰσθήματος· 
πρόκειται περί πολιτικῆς επιμονῆς εἰς τάς ἰδέας μας», «Εφημερίς» 26/6, 1878. 
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συνθήκης του Αγίου Στεφάνου, σχολιάστηκε εκτενώς από τον ελληνικό τύπο, με 
επικριτικό και καυστικό τρόπο, από τις εφημερίδες που υποστήριζαν την βρετα-
νική πολιτική. Η κύρια έκφραση των φιλοβρετανικών εφημερίδων και οι ενστάσεις 
τους απέναντι στις εξελίξεις, εκφράστηκαν μέσα από συνεχείς επικλήσεις σε ε-
θνολογικά κριτήρια όσον αφορά τις επαρχίες που απειλούνταν από τον βουλγαρικό 
αλυτρωτισμό. Ο φιλοβρετανικός τύπος προσπαθούσε δηλαδή να παραθέσει εθνο-
λογικά, γεωγραφικά και στατιστικά δεδομένα με σκοπό να αποσαφηνίσει τον αρ-
νητικό αντίκτυπο που θα είχε μία βουλγαρική εξάπλωση για τα ελληνικά συμφέ-
ροντα.  
Οι εκ διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις του ελληνικού τύπου αναφορικά με 

τις εξελίξεις, είναι εμφανείς όχι μόνο στον τρόπο με τον οποίο οι φιλοβρετανικές 
εφημερίδες αντιμετώπιζαν τον βουλγαρικό επεκτατισμό εις βάρος των ελληνικών 
συμφερόντων και στην προσκόλληση της «Εφημερίδος» στον αντιοθωμανισμό, 
αλλά και στον τρόπο που αντιμετώπισε ο ελληνικός τύπος το πρόβλημα της 
συμμετοχής της Ελλάδας στο συνέδριο του Βερολίνου.  
Ο Μάρτιος του 1878 ήταν συνυφασμένος με πολλές εξελίξεις στις διεθνείς 

σχέσεις οι οποίες όπως ήταν φυσιολογικό είχαν επιπτώσεις και στο εσωτερικό του 
ελληνικού βασιλείου. Ένα γεγονός που καθόρισε τη διαμόρφωση του κλίματος 
απέναντι στη Βρετανία και τη Ρωσία ήταν η άρνηση της τελευταίας να δεχτεί τη 
συμμετοχή της Ελλάδας στο επικείμενο συνέδριο στο Βερολίνο σε αντίθεση με τη 
βρετανική συναίνεση. Οι υποστηρικτές της βρετανικής πολιτικής ξεκίνησαν να 
φιλοξενούν άρθρα αναδεικνύοντας την Βρετανία ως τον μοναδικό υπερασπιστή των 
ελληνικών συμφερόντων, ενώ παράλληλα δεν έχαναν ευκαιρία να επιδιώκουν την 
αντιπαράθεση με την ρωσόφιλη μερίδα.  
Η «Αλήθεια» αντιμετωπίζει τις εξελίξεις, επικροτώντας και εκφράζοντας 

ευγνωμοσύνη στην απόφαση της Αγγλίας να παρευρεθεί η Ελλάδα στο συνέδριο. 
Αναφέρει χαρακτηριστικά «Ὁπωσδήποτε δέ καί ἄν ἔχῃ τό πρᾶγμα κι οἱαδήποτε 
ἄν ὦσιν τά ἀποτελέσματα τοῦ Συνεδρίου, ἡ Ἑλλάς ὀφείλει νά εὐγνωμονῇ οὐ μόνον 
πρός τήν λαβοῦσαν τήν πρωτοβουλίαν τῆς προτάσεως μεγάλην δύναμιν ἀλλά καί 
πρός τάς λοιπάς τάς παραδεχθείσας αὐτήν Μεγάλας Δυνάμεις ἐπί τῷ δείγματι 
τούτω»34. Τάσσεται κατά της οριστικής λύσης του Ανατολικού ζητήματος που 
προσπαθεί να επιτύχει ουσιαστικά η Ρωσία εις βάρος των ελληνικών αξιώσεων, 
ενώ προβαίνει σε ειρωνικά σχόλια κατά της Ρωσίας όπως «Πόσον μᾶς ἀγαπᾷ ἡ 
ὁμόδοξος Ρωσσία»35. Με παρόμοιο τρόπο αντιμετωπίζει τις εξελίξεις και ο 
«Λαός», μόνο που στην προκειμένη περίπτωση ρίχνει τα βέλη του και κατά της 
βρετανικής πολιτικής, η οποία εξαιτίας της αδράνειάς της επέτρεψε στην Ρωσία 

                                                  
34. «Αλήθεια», 2/3, 1878. 
35. «Αλήθεια», 4/3, 1878. 
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να θέσει υπό τον έλεγχό της τα Βαλκάνια και να επιβληθεί επί της Τουρκίας36. 
Τις ίδιες θέσεις με την «Αλήθεια» ενστερνίζεται και η εφημερίδα «Δίκαιον», 

δημοσιεύοντας άρθρο με τον τίτλο «Ζήτω ὁ Ἀλφρέδος καί ἡ Ἀγγλία», αναλύοντας 
την πολιτική της κυβέρνησης η οποία ενώ χαρακτηρίζεται ως ρωσόφιλη θεωρείται 
ότι πλέον ακολουθεί τη στρατηγική της βρετανικής διπλωματίας. Παρόλα αυτά, 
θέτει ζήτημα αξιοπιστίας της κυβέρνησης αναφέροντας «Ἡ Ἑλλάς χάρις εἰς τήν 
πολιτικήν τῆς κυβερνήσεως καί ἄκουσα παίζει πρό πολλοῦ τό παίγνιον τῆς κολο-
κύνθης, μεταβαλλομένη έκ τῆς πρώτης πνοῆς τοῦ ἀνέμου ὅστις ἤθελε προσβάλλει 
αὐτήν ἤ τοὐλάχιστον τοιαύτην ὄψιν παρουσιάζουσα. Ἡ πολιτική αὐτή ἐκπροσω-
ποῦσα τήν πολιτικήν τῆς παρούσης Κυβερνήσεως ἥτις ἕως χθές ἠκολούθει τήν 
πολιτικήν τῆς ῾Ρωσσίας καί ἦν πράκτωρ αὐτῆς, σήμερον τήν πολιτικήν τῆς 
Ἀγγλίας καί ἐμπαίζει θεῖα καί ἀνθρώπινα, καταδικάζεται οὐχί μόνον ὑπό τῆς 
λογικῆς οὐχί μόνον παρά τῆς ἀνθρωπότητος, ἀλλά παρ’ αὐτῶν τῶν ἀψύχων ὄντων 
τά ὁποῖα ἕνεκα τῆς σφραγίδος τῆς θείας δημιουργίας ὑπείκουσι εἰς ὡριμασμένους 
κανόνας», ενώ σε άλλη αναφορά προσπαθεί να παρουσιάσει τους άρρηκτους δε-
σμούς της Αγγλίας και της Ελλάδας αναφέροντας την «ὁλόψηφη ἐκλογή τοῦ βα-
σιλοπαίδος τῆς Ἀλβιόνης ὡς Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων», προσθέτοντας πως με αυ-
τή την εκλογή ο ελληνικός λαός έπρεπε να δείξει το έμπρακτο μίσος προς την 
Ρωσία37. Σχολιάζοντας αρνητικά την σκοπιμότητα των εξεγέρσεων στις ελληνικές 
επαρχίες και τον αντίκτυπο που προκαλούν στην διαμόρφωση των συμμαχιών της 
Ελλάδας με τις Μεγάλες Δυνάμεις, αναφέρει χαρακτηριστικά «κινδυνεύομεν νά 
χάσωμεν τήν φιλίαν ἐκείνων, οἵτινες ἔδειξαν προ τίνος μεγάλου πρός ἡμᾶς 
αἰσθήματος στοργήν»38.  
Συμπληρωματική μπορεί να θεωρηθεί η θέση της εφημερίδος σε άρθρο της 

στις 24 Μαΐου στο οποίο κατακρίνει την χρησιμότητα της Μεγάλης Ιδέας, και τον 
αντίκτυπο που αυτή προκαλεί στις αποφάσεις της Ελλάδας. Για το «Δίκαιον» η 
Μεγάλη Ιδέα επιδρά με τέτοιο τρόπο στην ελληνική κοινωνία δημιουργώντας 
αρνητικές συγκυρίες, που βλάπτουν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Γράφει 
επίσης ότι η Μεγάλη Ιδέα, χρησιμοποιήθηκε για εσωτερική κατανάλωση με την 
έξωση του Όθωνα, του δήθεν τυράννου, και ότι η κρητική επανάσταση απομύζησε 
τα οικονομικά της Ελλάδας, χαρακτηρίζοντας αυτούς που χρησιμοποίησαν την 
Μεγάλη Ιδέα ως έναυσμα για την έκρηξη της επανάστασης, κερδοσκόπους39.  
Αντιθέτως, η «Εφημερίς» προσπαθεί να ξεσηκώσει την κοινή γνώμη σε ένο-

πλη διαμαρτύρηση στις επαρχίες που διεκδικεί η Ελλάδα, καθώς, όπως υπο-
στηρίζει η πολιτική ουδετερότητας με σκοπό να μην ενισχυθεί ο σλαβισμός δεν 

36. «Λαός», 18/3, 1878.
37. «Δίκαιον», 18/3, 1878.
38. «Δίκαιον», 8/4, 1878.
39. «Δίκαιον» 24/5, 1878.
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καρποφόρησε, και οδήγησε την Ελλάδα σε θέση απομόνωσης «Ἐδῶ λοιπόν, ἑλλη-
νική κυβέρνησις! Ἐδῶ θέλομεν, πρίν λήξῃ τό Συνέδριον, νά ἐπαναληφθῇ ἔντονος ἡ 
ἔνοπλος διαμαρτύρησις»40. Η θέση της «Εφημερίδος» για μία νέα έκρηξη επανα-
στάσεων στις οθωμανικές επαρχίες επαναλαμβάνεται συχνότερα και εντονότερα 
λίγες μέρες πριν την διεξαγωγή του συνεδρίου του Βερολίνου, σε μία προσπάθεια 
αφενός να επιρρίψει τις ευθύνες στους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και αφε-
τέρου να αφυπνίσει την ελληνική κοινωνία. Γράφει στις 7 Ιουνίου «δέν εἶνε δυνα-
τόν μέ τοιαύτην διαγωγήν ἡ Ἑλλάς νά αυξήσῃ τά ὅριά της»41, χαρακτηρίζοντας 
αυτήν την πολιτική «θῦμα τῶν βυζαντινῶν». Για την εφημερίδα «Οἱ ἄνθρωποι 
οὗτοι, οἱ ἡγήτορες οὗτοι τοῦ εὐγενεστέρου και ἰσχυροτέρου, ὅσον δυσμοίρου καί 
ατυχοῦς, ἐθνισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς, οἱ τεταγμένοι οὗτοι φωστῆρες … οἱ 
δημοσιογράφοι τοῦ Βυζαντίου, ἐσκότισαν, ἐδηλητηρίασαν καί ἀπεπλάνησαν τήν 
ἐθνικήν γνώμην, διασπείραντες τό σκότος καί τό δηλητήριον»42. 
Οι θέσεις της «Εφημερίδος» στην είδηση της ρωσικής άρνησης να παρευρεθεί 

η Ελλάδα στο συνέδριο, δίνουν την εντύπωση πως δικαιολογεί την ρωσική απόφα-
ση. Οι απόψεις της εστιάζουν μονόπλευρα στους λόγους για τους οποίους αρνήθη-
κε η Ρωσία την ελληνική παρουσία, παραλείποντας τις ενδεχόμενες συνέπειες που 
θα προκαλούσε η άρνηση αυτή για το ελληνικό ζήτημα και αναφέροντας πως «Ἡ 
῾Ρωσία δέν ἀρνεῖται οὐδόλως τό ὅτι δύναται καί ἡ Ἑλλάς νά παρακαθήσῃ ἐν τῷ 
Συνεδρίῳ, κατ’ ἀρχήν …. Ἡ ῾Ρωσία ἐπιθυμεῖ νά μάθῃκαί τούς λόγους, ὑφ’ οὗς ἡ 
Ἀγγλία ἐπίσης νομίζει δίκαιον ν’ ἀντιπροσωπευθῇ ἡ Ἑλλάς». Η «Εφημερίς» υπο-
στηρίζει πως η επιθυμία της Αγγλίας να παρευρεθεί η Ελλάδα στο συνέδριο, α-
ποτελεί ένα τέχνασμα ώστε να αναγκάσει την Ρωσία να αναθεωρήσει πολλά ση-
μεία της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου43.  
Ταυτόχρονα, επιχειρεί να έρθει σε αντιπαράθεση με τα δημοσιεύματα της 

«Ώρας», «μέ τρεῖς γραμμάς ἔσπευσεν ἕν πρωί καί μέ στοιχεῖα τῶν 12 ν’ ἀναγρά-
ψῃ πλαστήν εἰδοποίησιν, ὅτι ἡ ῾Ρωσία ἀπέκρουσε τήν αἴτησιν τῆς Ἑλλάδος ξηρά 
ξηρά», και εξαιτίας της ανεύθυνης αυτής δήλωσης αναδημοσιεύτηκαν άρθρα απο-
πνέοντα πίσσα και κόλαση κατά της Ρωσίας. Στο ίδιο φύλλο44, χλευάζει τα άρθρα 
του «Νεολόγου» της Κωνσταντινούπολης περί «ἑλληνισμοῦ σφαγιαζομένου», αντι-
παραθέτοντας τον Καραϊσκάκη και τον Κολοκοτρώνη, με «Βυζαντινούς»45 που 
έχουν απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις, προσπαθώντας να σώσουν 

40. «Εφημερίς» 8/6, 1878.
41. «Εφημερίς» 7/6, 1878.
42. «Εφημερίς» 5/6, 1878.
43. «Εφημερίς» 8/3, 1878.
44. «Εφημερίς» 8/3, 1878.
45. Ο χαρακτηρισμός «Βυζαντινοί» της «Εφημερίς» αναφέρεται στην ελληνική κοινότητα

της Κωνσταντινούπολης, και χρησιμοποιείται ως ειρωνικός χαρακτηρισμός από την εφημερίδα. 
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την προσφιλή Τουρκία και κατηγορώντας την εφημερίδα πως εθελοτυφλεί για την 
στάση της Υψηλής Πύλης απέναντι στην ελληνική παρουσία στην επικράτειά 
της46. 
Συγχρόνως η απροσδόκητη για τα ελληνικά δεδομένα επικείμενη βουλγαρική 

κυριαρχία σε επαρχίες που βρίσκονταν εντός των γεωγραφικών πλαισίων της Με-
γάλης Ιδέας, προκάλεσε τη δημοσίευση μιας πληθώρας εθνολογικών και δημο-
γραφικών παραθέσεων και αναλύσεων στον αντιρωσικό τύπο. Η φιλοβρετανική 
εφημερίδα «Αλήθεια» δημοσιεύει στις 23 Φεβρουαρίου, ένα καυστικό άρθρο, τιτ-
λοφορούμενο «Ἡ Μακεδονία εἰς ἑαυτήν», επιχειρώντας να αναλύσει την σημασία 
της Μακεδονίας για την Ελλάδα47.  
Για την εφημερίδα και την ιδεολογική της τοποθέτηση, η ενδεχόμενη προ-

σάρτηση της Μακεδονίας στην Βουλγαρική Ηγεμονία, θα επιφέρει άμεσες αρνητι-
κές επιπτώσεις όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και την Οθωμανική αυτοκρατορία. Η 
«Αλήθεια», προσεγγίζει το ζήτημα με εθνολογικά κριτήρια υποστηρίζοντας πως 
η επαρχία δεν συνδέεται ιστορικά, εθνολογικά, θρησκευτικά ή γλωσσικά με τους 
Βούλγαρους, και πάνω σε αυτόν τον ισχυρισμό επεκτείνει την λογική της: «Ἑπο-
μένως ἐλεύθεροι εἰσίν οἱ Μακεδόνες καί λόγῳ καί ἔργῳ νά διαθέσωσι τά τῆς ἑαυ-
τῶν τύχης, ἀφοῦ πράγματι διά τῆς συνθήκης οὐδετέρας τῶν συμβαλλομένων δυ-
νάμεως ἔσονται ὑπήκοοι, καί οὐδετέρα τούτων δικαιοῦνται ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, καθ’ 
ὅν τό ἱστορικόν δίκαιον καί αἱ εὐχαί τῶν λαῶν πρωταγωνιστοῦσι, νά διαθέσωσι τάς 
ἡμετέρας τύχας ὑπέρ τρίτου τινός, ὅστις οὐ μόνον δέν ὑπάρχει ὡς κράτος συγκρα-
τηθέν διά τῶν ἰδίων αὐτοῦ δυνάμεων, ἀλλ’ οὐδέ κατηρτίσθη εἰσέτι καί ταῦτα 
ἐπεισάκτως. Δέν δυνάμεθα ἄρα νά παραδεχθῶμεν ὅτι τά συμβαλλόμενα κράτη 
ἐννοοῦσι διά τῆς βίας νά ὑποτάξωσι τούς Μακεδόνας, λαόν προγενεστέρως προνο-
μιοῦχον, ἱστορικόν καί αὐτόχθονα, εἰς ἕτερον τρίτον μή προνομιοῦχον καί δή καί 
ἔπηλυν, τούς Βουλγάρους δηλονότι, μεθ’ ὧν οὔτε ἐθνολογικῶς, οὔτε γλωσσικῶς, 
οὔτε εκκλησιαστικῶς συνδέεται οὐδέ κατ’ οὐδένα τρόπον στέργει νά συνδεθῇ». 
Παρόλο που ο τίτλος του άρθρου δημιουργεί την εντύπωση ότι οι Μακεδόνες 

δικαιούνται να ζουν σε μία ανεξάρτητη κρατική υπόσταση, η εφημερίδα αναφέρει 
παρακάτω: «Οἱ Μακεδόνες δέν ἀνήκουσιν εἰς τήν τάξιν τὠν ἐπηλύδων48 λαῶν … 
εἰσί λαός, ὅστις ἑλληνικωτάτην ἔχων τήν καταγωγήν, ἑλληνικωτάτην τήν ἱστο-

                                                  
46. Το άρθρο αυτό με βεβαιότητα μπορεί να θεωρηθεί ως προπομπός της στάσης της εφη-

μερίδος απέναντι στον ελληνοθωμανισμό. 
47. Άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός πως η «Αλήθεια» δεν συμπεριλαμβάνει στις ελλη-

νικές αξιώσεις την επαρχία της Θράκης, αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα είχε προσδιορίσει την 
επεκτατική της πολιτική στα πλαίσια του ρεαλισμού, αφήνοντας πίσω της το ουτοπικό δόγμα 
του Μεγαλοιδεατισμού. Βλ. άρθρα της εφημερίδος: 1/3/1878, 13/4/1878 και 31/5/1878. 

48. Η «Αλήθεια» χαρακτηρίζει τους Βούλγαρους ως «επίλυδες» με αφορμή τις κατηγορίες 
για απάνθρωπη συμπεριφορά τους απέναντι στους Έλληνες. 
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ρίαν, ἑλληνικωτάτην ἀνέδειξε τήν πολιτικήν προσωπικότητα, τά ἴχνη τῶν ποδῶν 
του βαθύτατα ἐγκολάψας τῇ ἱστορίᾳ τοῦ πολιτισμοῦ. Δάση, κοιλάδες, ποταμοί, 
ὄρη, ἐπιγραφαί, μνημεῖα, ᾄσματα, ἤθη, ἔθιμα καί ἀλαλῆ ἁρματολῶν καταμαρτυ-
ροῦσιν ὅτι ἡ Μακεδονία ἦν, ἐστί καί ἔσται ἑλληνική». 

 Η εφημερίδα θεωρεί την αυτονομία της Μακεδονίας, ως οθωμανικής επαρ-
χίας, την μόνη λύση για να προστατευτεί από τον πανσλαβισμό και από τις βουλ-
γαρικές επιδιώξεις. Θα μπορούσαμε να πούμε πως με ρεαλιστική προσέγγιση επί 
του ζητήματος, συνειδητοποιεί ότι είναι ακατόρθωτο με τις δεδομένες συνθήκες η 
ελληνική κυβέρνηση να καταφέρει την προσάρτηση της μακεδονικής επαρχίας49.  
Το παράδειγμα της «Αλήθειας» ακολουθεί και η εφημερίδα «Λαός», επεκτεί-

νοντας την ανάλυσή της στην δυναμική παρουσία των ελληνικών κοινοτήτων που 
θα υπόκειντο πλέον σε βουλγαρική κυριαρχία. Ο «Λαός» αναφέρει πως από την 
Βάρνα μέχρι την Αδριανούπολη και τη Φιλιππούπολη, από την Κωνσταντινού-
πολη, τη Ραιδεστό, την Καλλίπολη, την Αίνο, μέχρι τις εκβολές του Έβρου, το 
ελληνικό στοιχείο πλεονάζει. Με τον ίδιο τρόπο που η «Αλήθεια» προτείνει αυτο-
νόμηση της Μακεδονίας, έτσι και ο «Λαός» προτείνει την δημιουργία μίας ανεξάρ-
τητης ηγεμονίας της Θράκης και της Μακεδονίας «νά συμβιβασθῶσιν ἅπαντα τά 
συμφέροντα τῶν διαφόρων Λαῶν ἐν ἴσῃ μοίρᾳ καί λυθῇ ἕν τῶν σκανδαλωδεστέρων 
ζητημάτων». Ο αρθρογράφος αναγνωρίζει την δυσκολία που υπάρχει για μία 
ρεαλιστική διεκδίκηση των επαρχιών της Μακεδονίας και της Θράκης, εξαιτίας 
της παρουσίας διαφορετικών εθνοτικών ομάδων, και επομένως διαχωρίζει το 
μέλλον τους με τις ώριμες προς προσάρτηση επαρχίες της Θεσσαλίας, Ηπείρου 
και Κρήτης50.  
Η κατάσταση που επικρατούσε στις βόρειες επαρχίες της Θράκης εξαιτίας της 

βουλγαρικής προπαγάνδας παρουσιάστηκε και από την εφημερίδα «Εθνικόν 
Πνεύμα» με τη δημοσίευση του Υπομνήματος των Φιλιππουπολιτών, με σκοπό να 
δείξει την αντίθεση του ελληνικού πληθυσμού της περιοχής να ενταχθεί στο βουλ-
γαρικό πριγκιπάτο. Η εφημερίδα, ως εκφραστής των θέσεων του Κουμουνδούρου, 
δείχνει μετριοπάθεια αποφεύγοντας να προκαλέσει αντιπαραθέσεις στο εσωτερι-
κό, παραθέτοντας αυτούσιες τις πληροφορίες από το εξωτερικό. Ωστόσο παρόλο 
που δεν προβαίνει σε σχολιασμούς, αντικατοπτρίζει μέσα από τα άρθρα τις από-
ψεις της προσπαθώντας να διαμορφώσει μία αντίληψη στην ελληνική κοινωνία. 
Έτσι και σε αυτή τη περίπτωση απλώς δημοσιεύει την είδηση, σε μία προσπά-
θεια ενημέρωσης της ελληνικής κοινωνίας για την κατάσταση που επικρατούσε 
στο βόρειο τμήμα των ελληνικών επαρχιών51. Με τον ίδιο τρόπο δημοσιεύει και το 

                                                  
49. «Αλήθεια» 23/2, 1878. 
50. «Λαός» 11/3, 1878. 
51. «Εθνικόν Πνεύμα» 30/4, 1878 : Στο παρόν άρθρο αναφέρονται οι διακρίσεις που υπέ-

στη ο ελληνικός πληθυσμός στην Φιλιππούπολη, με δημεύσεις περιουσιών, καταλήψεις σχολεί-
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άρθρο «῾Ρῶσσοι καί Βούλγαροι καταγγελόμενοι» το οποίο αναφέρεται στην 
πολιτική προπαγάνδα των Ρώσων και Βουλγάρων στη Στενήμαχο52.  
Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται σε χαλκευμένες εθνογραφικές απογραφές που διε-

νεργήθηκαν στην περιοχή, καθώς πολλοί Έλληνες δεν ερωτήθηκαν ή απειλή-
θηκαν για να καταγραφούν ως Βούλγαροι. Σημειώνεται επίσης ότι όσοι αποκα-
λούν τους εαυτούς τους Έλληνες έρχονται αντιμέτωποι με ποινή φυλάκισης. Η 
εφημερίδα επισημαίνει επίσης την αντίθεση που υπάρχει στην συμπεριφορά των 
Ελλήνων και των Βουλγάρων παρατηρώντας πως «Οἱ Ἕλληνες, ἀπ΄ ἐναντίας, 
πολιτεύονται μετ’ ἄκρας ἀγαθότητος πρός τούς Βουλγάρους πρόσφυγας τούς 
κατακλυσάντας τάς πόλεις των καί τά χωρία ….. Πρό τινος ἡ τουρκική κυβέρνησις 
ἐξώρισε πολυαρίθμους Βούλγαρους εἰς τήν Μικράν Ἀσίαν. 120 ἐξ αὐτῶν ἀπεβιβά-
σθησαν εἰς παράλιόν τι χωρίον … ἡ ἑλληνική κοινότης ἔσπευσεν εἰς περίθαλψίν 
των»53.  
Απεναντίας, διαφορετική και αντιφατική μπορεί να θεωρηθεί η προσέγγιση 

της «Εφημερίδος» στο ζήτημα των ελληνικών διεκδικήσεων των περιοχών της 
Μακεδονίας και Θράκης. Θεωρεί πως η Ελλάδα δεν δύναται να προβεί σε αξιώσεις 
απέναντι σε πόλεις όπως η Καβάλα, ή σε επαρχίες όπως η Θράκη και η 
Μακεδονία, από την στιγμή που η ελληνική επεκτατική ατζέντα δεν επένδυσε 
στην παιδεία και εκπαίδευση των Ελλήνων που ζούσαν στις οθωμανικές επαρχίες, 
καθώς όπως υποστηρίζει οι τελευταίοι δεν μιλάνε ούτε καν την μητρική τους 
γλώσσα54. Βέβαια δεν παύει να δείχνει την δυσαρέσκειά της για την ενδεχόμενη 
προσάρτηση της Μακεδονίας και Θράκης στη Βουλγαρία, κατηγορώντας ταυτό-
χρονα τις εσφαλμένες πολιτικές κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης55.  
Το κοινό αίσθημα που επικράτησε και χαρακτήρισε την ελληνική κοινωνία, 

ήταν η προσπάθεια να εντάξουν πλέον στον χώρο των «γειτόνων εχθρών» εκτός 
από τους Οθωμανούς και τους Βουλγάρους. Στην προσπάθεια να διαμορφωθεί μία 
εχθρική εικόνα για τους Βουλγάρους, ο «Λαός» ανέδειξε τις εδαφικές διαφορές και 

ων, απαγόρευση τέλεσης της ορθόδοξης λειτουργίας, αποθάρρυνση ομιλίας της ελληνικής 
γλώσσας, και υποχρεωτική ταφή νεκρών σε μεικτούς τάφους με Βούλγαρους ώστε να αποφεύ-
γεται η τέλεση τελετών στην ελληνική γλώσσα. 

52. «Εθνικόν Πνεύμα» 14/4, 1878: Το άρθρο αναφέρει την αντικατάσταση των μελών του
διοικητικού συμβουλίου από Βούλγαρους, με το πρόσχημα ότι οι Έλληνες δεν ομιλούσαν την 
βουλγαρική γλώσσα. Με αυτόν τον τρόπο η ελληνική κοινότητα της περιοχής έμεινε αναντιπρο-
σώπευτη. Όσον αφορά τις διακρίσεις στον θρησκευτικό τομέα, το άρθρο αναφέρεται σε διορισμό 
Βούλγαρων ιερέων εις βάρος των Ελλήνων σε δύο εκκλησίες ενός χωριού με πληθυσμό 4.000-
5.000 Ελλήνων. 

53. «Εθνικόν Πνεύμα» 14/4, 1878.
54. «Εφημερίς» 1/3, 1878.
55. «Εφημερίς» 7/3, 1878.
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τα αντικρουόμενα συμφέροντα ανάμεσα στα δύο έθνη, φιλοξενώντας ένα κείμενο 
με τίτλο «ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΠΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΕΦ», η οποία 
λειτούργησε ως μέσο προβολής της εικόνας που είχαν διαμορφώσει οι Βούλγαροι 
για τους Έλληνες. 
Συγκεκριμένα η προσφώνηση των Βουλγάρων εντάσσει τους Έλληνες στους 

εθνικούς εχθρούς του βουλγαρικού έθνους «ἔνθα μία δράξ Ἑλλήνων ἐξυπηρέτει 
τούς τυράννους ἡμῶν καί διά τῶν ἐνεργειῶν της κατώρθωσεν ὥστε τά θύματα τά 
πεσόντα ὑπό τά γιαταγάνια τῶν Βασιβζούκων καί τά θύματα τά ἀποθανόντα ἐν 
ταῖς χερσῖ τῶν δημίων ἐκατονταπλασιάσθηκαν. Οὗτοι, οἱ Ἓλληνες, κατήγγελον 
ἐπισης εἰς τάς τουρκικάς ἀρχάς τούς ἔχοντας μείζονα ἐπιρροήν καί τούς πλουσιω-
τέρους ἐκ τῶν Βουλγάρων ἵνα τούς ἀποπέμψωσι καί καταστρέψωσιν εἰς ἀφεστῶτα 
μέρη ….. Σύμπας ὁ κόσμος γνωρίζει τήν λυσσώδη μανίαν τῶν διπλῶν ἡμῶν 
ἐχθρῶν Ἑλλήνων τε καί Τούρκων»56. Σε επόμενη δημοσίευση αναφέρει «Εἰρηνι-
κοί ἐργάται, ἀβλαβεῖς γέροντες ἤ σφάζονται ὑπό τῶν Βουλγάρων … ἀποκεφαλί-
ζονται ὑπό τῶν ρωσικῶν ἀρχῶν»57. 
Για μία μεγάλη μερίδα της ελληνικής κοινωνίας, ο βουλγαρικός επεκτατισμός 

εξισωνόταν με τον ρωσικό ιμπεριαλισμό και αντιμετωπίστηκε εξαρχής ως μία νέα 
πραγματική απειλή,. Υπήρχε ωστόσο έστω και χωρίς ιδιαίτερη απήχηση μία 
πολιτική και ιδεολογική τάση που αντιμετώπιζε τα νέα δεδομένα και την σλαβική 
εξάπλωση, ως τον επιτυχή αγώνα ενός ομόδοξου έθνους να εκπληρώσει το 
δικαίωμα της αυτοδιάθεσης απέναντι στην οθωμανική δυναστεία. 
Η μόνη ευνοϊκή συγκυρία για τα ελληνικά συμφέροντα, ήταν η απόκλιση των 

συμφερόντων που υπήρχε ανάμεσα στις Μεγάλες Δυνάμεις αναφορικά με την 
υπογραφή της διμερούς συνθήκης του Αγίου Στεφάνου. Η «Αλήθεια» όντας πολέ-
μια της ρωσικής πολιτικής, τάσσεται στο πλευρό των μη αναθεωρητικών δυνάμε-
ων, δηλαδή της Βρετανίας και της Αυστροουγγαρίας γράφοντας χαρακτηριστικά, 
«ἀφοῦ ἡ Αὐστρο-Οὑγγαρία δέν ἐπιτρέπει νά ἱδρυθῶσι παρά τοῖς μεθορίοις αὐτῆς 
νέαι μεγάλας καί ἰσχυραί ἡγεμονίαι ἀπειλοῦσαι αὐτήν… τοῦτ’ αὐτό ἰσχυριζόμεθα 
καί διά τήν Ἀγγλίαν δι’ ἥν ὁ ἐκλαβισμός τῆς εὐρωπαϊκῆς Τουρκίας ἐκμηδενίζων 
τό Τουρκικόν Κράτος ἀποβαίνει διηνεκής ἀπειλή τῶν κατά τήν Μεσόγειον καί τόν 
Βόσπορον συμφερόντων αὐτῆς». Παρόμοια στάση τηρεί και ο «Λαός», θεωρώντας 
το ενδιαφέρον της Ρωσίας ψεύτικο, με σκοπό να προασπίσει μόνο την επέκταση 
του πανσλαβισμού στα Βαλκάνια58. 
Η διαλλακτική πολιτική που επιθυμεί να ασκηθεί εκ μέρους της ελληνικής 

κυβέρνησης διαφαίνεται και σε άρθρο της 23ης Φεβρουαρίου, όπου σε αντίθεση με 
τις πολιτικές θέσεις της «Εφημερίδος», η «Αλήθεια» συμπληρώνει την θέση της 
                                                  

56. «Λαός» 6/4, 1878. 
57. «Λαός» 22/5, 1878. 
58. «Αλήθεια» 22/2, 1878. 
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αναφέροντας πως η Τουρκία κώφευε απέναντι στις ελληνικές προειδοποιήσεις και 
πλέον κινδυνεύουν και οι δύο από την εξάπλωση του πανσλαβισμού. Παρόλο που 
δεν τάσσεται με σαφήνεια υπέρ μιας ελληνοτουρκικής συνεργασίας, το μόνο σί-
γουρο είναι πως αντιμετωπίζει τις ομαλές σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας ως απα-
ραίτητες για την προάσπιση των ελληνικών επαρχιών από τους Βούλγαρους59. 
Αντιθέτως, η θέση της «Εφημερίδος» προς τους υποστηρικτές μίας ελληνο-

θωμανικής συνεργασίας φαίνεται ξεκάθαρα σε μία τοποθέτησή της όσον αφορά το 
ζήτημα της Μακεδονίας και της Θράκης, προβάλλοντας την πεποίθηση ότι οι 
Έλληνες της Κωνσταντινούπολης προτιμούν να αφεθούν στη διακυβέρνηση της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας «Ἄς ἐκτιμήσῃ λοιπόν ὁ ἑλληνικός λαός ἀναλόγως τούς 
κ.κ. Βυζαντινούς μας, οἵτινες φωνάζουν ἡ Θρᾴκη καί ἡ Μακεδονία ν᾿ ἀφεθῶσιν εἰς 
τήν διάκρισιν τῶν ἀγαθῶν Τούρκων, ἵνα διασωθῶσιν οὕτως αὖται καί τάς ἀπο-
κτήσῃ μετά ταῦτα ὁ ἑλληνισμός»60. 
Κυριότερος πολιτικός στόχος για την Εφημερίδα την περίοδο της Ανατολικής 

Κρίσης, ήταν εξ αρχής ο Χαρίλαος Τρικούπης με τις πολιτικές θέσεις που προ-
σπαθούσε να προωθήσει περί διαλλακτικότητας και ελληνοτουρκικής συνεργα-
σίας, και κατ’ επέκταση η εφημερίδα «Ώρα». Η «Εφημερίς» δεν δίστασε να χαρα-
κτηρίσει τον ίδιο «θεατρίνο» στην προσπάθεια του να πείσει την ελληνική κοινω-
νία για τα οφέλη της αποχής από την Βαλκανική κρίση, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 
κατηγοριών το οποίο συνεχίστηκε μέχρι και τις παραμονές του Βερολίνειου συνε-
δρίου61. Σπουδαιότερο σημείο σύγκρουσης των δύο εφημερίδων, από το οποίο μπο-
ρεί κανείς να διαπιστώσει και τις εκ διαμέτρου αντίθετες ιδεολογικές προσεγγίσεις 
τους, αποτέλεσε η επιλογή του Α. Καραθεοδωρή ως εκπροσώπου της Υψηλής Πύ-
λης στο επερχόμενο συνέδριο.  
Η εφημερίδα «Ώρα», αντιμετωπίζει αυτήν την εξέλιξη, δηλαδή τον διορισμό 

ενός Έλληνα υπηκόου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως ένα ευχάριστο γεγονός 
το οποίο θα μπορούσε θα βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των Ελλήνων της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με την έννοια ότι θα τύγχαναν καλύτερης μεταχεί-
ρισης χωρίς αυτό να σημαίνει την παραίτηση των ελληνικών δικαιωμάτων από τις 
ελληνικές επαρχίες «Ὁ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ ἐφένδης …. εἶναι ἀναντιρρήτως ὁ νο-
ημονέστερος, ἐμπειρότερος καί ὑπό πᾶσαν ἔποψιν ἱκανώτερος ὑπάλληλος τῆς Πύ-
λης …. δύσκολον φαίνεται ἡμῖν νά πιστεύσωμεν ὅτι ὁ ἱκανός καί νοήμων οὗτος 
ἀνήρ δέν ἐννοεῖ ὅτι ἡ σωτηρία τῆς χώρας ἔγκειται ἐν τῷ παραχωρηθέντι ὑπό τοῦ 
Σουλτάνου τοῖς ὑπηκόοις αὑτοῦ συντάγματι. Ἐλπίζομεν οὐχί λοιπόν ὅτι θέλει 
ἀναλάβει τήν ὑπεράσπισιν τοῦ συντάγματος τούτου, μή ἔχοντος ἀνάγκην ἀπολο-

59. «Αλήθεια» 23/2, 1878.
60. «Εφημερίς» 20/3, 1878.
61. Βλ. σειρά άρθρων της Εφημερίδος 22/05, 29/04 και 30/04 1878, σε μία προσπάθεια

ανάδειξης τις φιλοτουρκικής πολιτικής του Τρικούπη. 
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γίας ἀφοῦ ἐρείδεται ἐπί ἀρχῶν πρό πολλοῦ ἀνεγνωρισμένων ὑπό πασῶν τῶν 
ἐξηυγενισμένων κυβερνήσεων τῆς Εὐρώπης, ἀλλ’ ὅτι θέλει δυνηθῇ νά καταστήσῃ 
κατάδηλα ἐνώπιον τοῦ Συνεδρίου τά εὐεργετήματα, ἅτινα ἡ εἰλικρινής καί ἄδολος 
αὐτοῦ ἐφαρμογή ἐξασφαλίζει εἰς τούς πάσης φυλῆς καί παντός θρησκεύματος 
ὑπηκόους τῆς Πύλης»62. 
Η δημοσιοποίηση της είδησης προκάλεσε την άμεση αντίδραση της «Εφημε-

ρίδος» «ἀντιπρόσωπος τῆς Τουρκίας μεταβαίνει εἰς τό Συνέδριον γραικύλος βυζα-
ντινός ὁ Καραθεοδωρῆς, τιτλοφορούμενος ἕλλην, διά νά ἐρωτᾷ ὁ κόσμος ποῖοι εἶνε 
τέλος πάντων οἱ ἕλληνες καί τί θέλουν εἰς τόν κόσμον, ἀφοῦ εὐχαριστοῦνται νά 
λέγωνται μόνον ἕλληνες καί ἄς μένουν ὑπό τό κράτος τοῦ Σουλτάνου!»63 . Για μία 
εφημερίδα που τάσσεται όχι μόνο κατά μίας ενδεχόμενης ελληνοτουρκικής συνερ-
γασίας, αλλά προσπαθεί να πείσει την ελληνική κοινωνία πως πρέπει να συνεχι-
στεί η επανάσταση στις οθωμανικές επαρχίες με ελληνικό πληθυσμό, θεωρείται 
πως η εκπροσώπηση της Πύλης από έναν Έλληνα επιτετραμμένο θα δημιουρ-
γούσε εσφαλμένες εντυπώσεις στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη.  
Ωστόσο, λίγες μέρες αργότερα δημοσιεύεται το παρασκήνιο της επιλογής Κα-

ραθεοδωρή64, σύμφωνα με το οποίο η τοποθέτηση του Καραθεοδωρή ως πληρε-
ξούσιου, αποτέλεσε διπλωματικό τέχνασμα της Βρετανίας ως τη μοναδική λύση 
ώστε η Τουρκία να μην απολέσει τις κτήσεις των ελληνικών επαρχιών. Η «Ώρα» 
δυσαρεστημένη από τις εξελίξεις δεν διστάζει να κατακρίνει την βρετανική πολι-
τική65, ενώ η «Εφημερίς» βρίσκει την αφορμή να κατηγορήσει για ακόμη μία φο-
ρά στους υποστηρικτές της ελληνοθωμανικής προσέγγισης με σκοπό να αναδείξει 
και το αδιέξοδό της «Ἰδού λοιπόν αἱ ἐνέργειαι τῆς Ἀγγλίας εἰς ἥν ἐνεπιστεύθημεν 
τά ὡραιότερα τῶν ὀνείρων μας. Ἵνα μᾶς ἐμπαίξῃ δέ καί μᾶς ἀπατήσῃ 
πανηγυρικώτερον συνέδεσε τάς καταχθονίους ταύτας ἐνεργείας μετά τοῦ ὀνόματος 

                                                  
62. «Ώρα» 14/6, 1878. 
63. «Εφημερίς» 2/6, 1878. 
64. Σύμφωνα με τις παρασκηνιακές εξελίξεις ο Λαγυάρδος, ο οποίος εκτελούσε χρέη Βρε-

τανού πρόξενου στην Κωνσταντινούπολη συμβούλεψε τον Σουλτάνο να διορίσει τον Αλ. Καραθε-
οδωρή στην θέση του πληρεξούσιου που είχε δοθεί εξαρχής στον Σαδήκ πασά «προσέτι δέ ὅτι ἡ 
Εὐρώπη βλέπουσα Ἕλληνα ἀντιπροσωπεύοντα τήν Τουρκίαν δέν θέλει θεωρήσει δίκαιον αν’ 
ἀφαιρέσῃ ἀπ’ αυτῆς τάς ἑλληνικάς ἐπαρχίας ἀφοῦ οἱ Ἕλληνες τοσαύτην λαμβάνουσι μετοχήν 
εἰς τήν διοίκησιν τοῦ τουρκικοῦ κράτους, ὅτι ἄλλως τε ἡ ὑπεράσπισις τῶν δικαιωμάτων τῆς Πύ-
λης ἐπί τῶν εἰρημένων ἐπαρχιῶν γινομένη ὑπό Ἕλληνος θέλει εἶσθαι ἀποτελεσματικοτέρα ἤ ἄν 
ἐγίνετο ὑπό τούρκου ἀντιπροσώπου», «Ἐν τέλει δέ ὁ κ. Λαγυάρδος διαβεβαίωσε τόν σουλτάνον 
ὅτι ἄν διορίσῃ τόν Καραθεοδωρῆν οὐδεμία προσάρτησις θέλει γείνει εἰς τήν Ἐλλάδα», βλ. «Ε-
φημερίς» 18/6, 1878 και «Ώρα» 17/6, 1878. 

65. «Ώρα» 17/6, 1878: «Εἰς τόν μαρκήσιον Σαλισβουρύ τά παθήματα οὐδόλως χρησιμεύ-
ουσιν ὡς μαθήματα». 
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ἑνός γραικύλλου ὅστις ὄχι μόνον συμπάθειαν δέν ἔπρεπε νά κινήσῃ παρά τοῖς 
μεγάλοις τῆς Εὐρώπης πρωθυπουργοῖς, ἀλλά τήν ἀποστροφήν αὐτῶν ἔπρεπε νά 
ἐπισύρῃ …. Εἰς ποίαν δυστυχίαν σύρουσι τό ὄνομα τοῦ ἕλληνος! Νά καταντᾷ ἀπό 
ἑλληνικοῦ στόματος νά ἐξέρχεται ὑπεράσπισις τῆς ἐξουσίας καί τοῦ κράτους τοῦ 
Σουλτάνου. …. Ἀλλ’ ἤδη ἡ Ὡρα δημοσιεύσουσα τοιαύτας ἀλληλογραφίας δέν πρέ-
πει παντάπασι νά ἑρυθριᾷ, διότι ὅλα ταῦτα εἶνε ἀποτελέσματα θλιβερά τῆς 
ἄφρονος πολιτικῆς τοῦ συντάκτου της, ὅστις ἀφοῦ δέν ἠθέλησεν ἔνοπλος ἡ Ἑλλάς 
νά ὑπερασπισθῇ ἑαυτήν καί τά δικαιώματά της ἄφησε νά τήν ὑπερασπίσουν οἱ 
Καραθεοδωρίδες καί ὁ Λαγυάρδος!»66.  
Τέλος στο συνέδριο του Βερολίνου (13 Ιουνίου-13 Ιουλίου 1878), η Ελλάδα 

δεν κατάφερε να εκπροσωπηθεί επίσημα, όπως και κανένα άλλο βαλκανικό κρά-
τος67. Οι εκπρόσωποι των βαλκανικών κρατών θα είχαν συμβουλευτικό ρόλο, σε 
περίπτωση που θα κρίνονταν σκόπιμο να κατατεθούν οι απόψεις τους68. Αυτό σή-
μαινε πως τους δίνονταν το δικαίωμα να παρουσιάσουν την θέση τους, όχι όμως να 
έχουν λόγο στις τελικές αποφάσεις του συνεδρίου69. Πράγματι, οι Έλληνες 
πληρεξούσιοι Θ. Δηλιγιάννης και Αλ. Ραγκαβής κλήθηκαν να αναπτύξουν τις ελ-
ληνικές θέσεις στις 29/6, ζητώντας την προσάρτηση των επαρχιών της Θεσσα-
λίας, Ηπείρου και Κρήτης. Συνοπτικά, οι αποφάσεις του συνεδρίου θα όριζαν τη 
διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την παραχώρηση εδαφών της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας στην Ελλάδα, ενώ για το Κρητικό ζήτημα θα περιοριζόταν σε μία 
προτροπή προς την Υψηλή Πύλη για πιστή εφαρμογή του Οργανικού Νόμου 
(1868)70.  

Επίλογος 

Το συνέδριο του Βερολίνου περιόρισε πρόσκαιρα τη βουλγαρική επέκταση, 
ωστόσο το μέλλον των επαρχιών της Μακεδονίας και της Θράκης κρίνονταν ζοφε-
ρό για την ελληνική πλευρά, η οποία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει κανένα μέρι-

66. «Εφημερίς» 18/6, 1878.
67. Η ελληνική αντιπροσωπεία αποτελούνταν από τους: Θ. Δηλιγιάννης, Α. Ρίζος – Ρα-

γκαβής, Π. Βράιλας – Αρμένης, Ι. Γεννάδιος, Α. Σκουζές, Α. Βλάχος, Κ. Αραβαντινός και Δ. 
Πανάς στο Α. ΑΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το 
Ανατολικό Ζήτημα 1866-1881, ό.π. 344. 

68. Θ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, Διπλωματική Ιστορία Τριών Αιώνων, τόμ.2: Από τη Βιέννη
στις Βερσαλλίες 1815-1919, Αθήνα 1997 , 287. 

69. H. BATOWSKI, «A centenary: Two partitions of European Turkey. San Stefano and
Berlin. A comparison», Balkan Studies 19/22 (1979) 227-237. 

70. «Treaty between Great Britain, Germany, Austria, France, Italy, Russia, and Turkey
for the settlement of Affairs in the East: Signed at Berlin, July 13, 1878», The American 
Journal of International Law 2/4 (1908) 401-424. 
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σμα στην περιοχή, με εμφανή πλέον κίνδυνο, οι περιοχές αυτές να εκτοπιστούν 
από το όραμα της Μεγάλης Ιδέας.  
Οι ραγδαίες εξελίξεις που προκλήθηκαν ήδη πριν από την έκρηξη του ρωσο-

τουρκικού πολέμου, το 1875 με την επανάσταση στην Ερζεγοβίνη, ανέδειξαν τις 
εύθραυστες ισορροπίες που επικρατούσαν στη Βαλκανική χερσόνησο. Η Ελλάδα 
βρέθηκε αντιμέτωπη με εθνικές προκλήσεις που δεν ήταν προετοιμασμένη να α-
ντιμετωπίσει. Η έλλειψη ενός ομαλού πολιτικού κλίματος και κατ’ επέκταση η 
απουσία ιδεολογικής σταθερότητας, στέρησε στην Ελλάδα πολύτιμο χρόνο για να 
διαμορφώσει μία αποτελεσματική εξωτερική πολιτική.  
Η ανάγκη για την διασφάλιση των μακροπρόθεσμων ελληνικών συμφερόντων, 

εκφράστηκε στο ελληνικό βασίλειο μέσα από δύο διαφορετικά ιδεολογικά δόγμα-
τα, αυτό της προώθησης μίας ελληνοτουρκικής συνεργασίας, ως το μόνο μέσο α-
ναχαίτισης του σλαβισμού απέναντι στις διεκδικούμενες ελληνικές επαρχίες, και 
από την άλλη αυτό της δημιουργίας μίας ευρύτερης βαλκανικής συνεργασίας υπό 
την προστασία της Ρωσίας, με σκοπό τον άμεσο διαμελισμό της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας. Η σταδιακή επικράτηση των θέσεων του πρώτου αποτυπώθηκε 
δυναμικά στον αθηναϊκό τύπο αποδεικνύοντας και την έμπρακτη μεταστροφή των 
επίσημων ελληνικών θέσεων. 
Οι πολιτικές εκφάνσεις των ιδεολογικών προσεγγίσεων, αντιπροσωπεύτηκαν 

από σημαντικές προσωπικότητες του πολιτικού βίου, με τους Ε. Δεληγιώργη και 
Θ. Ζαΐμη από τη μία να τάσσονται υπέρ μίας εναλλακτικής πολιτικής που θα έ-
φερνε εγγύτερα την Ελλάδα και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, χρησιμοποιώντας 
ως δίαυλο την βρετανική διαμεσολάβηση. Από την άλλη, λιγότερο σαφείς θα μπο-
ρούσαν να θεωρηθούν οι πολιτικές τοποθετήσεις των Αλέξανδρου Κουμουνδούρου 
και Χαρίλαου Τρικούπη, οι οποίοι αν και επιθυμούσαν την προσέγγιση μιας βαλ-
κανικής συνεργασίας, εξαιτίας των διεθνών εξελίξεων εστίασαν περισσότερο στην 
υιοθέτηση μίας ουδέτερης εξωτερικής πολιτικής ώστε να μην προκληθεί ρήξη με 
τις θέσεις της Μεγάλης Βρετανίας.  
Το ίδιο δίπολο ιδεολογικής αντιπαράθεσης εκφράστηκε και μέσα από τις 

θέσεις του αθηναϊκού τύπου της εποχής με τις εφημερίδες «Λαός», «Αλήθεια», 
«Ώρα» και «Δίκαιον», να συγκαταλέγονται στον ιδεολογικό κύκλο υποστήριξης 
της βρετανικής πολιτικής. Από την άλλη, η «Εφημερίς» προσκολλημένη στο άρ-
μα του ρωσοφιλισμού, αντιπροσώπευε τον αδιάλλακτο υποστηρικτή ενός βαλκανι-
κού χριστιανικού συνασπισμού με σκοπό τον άμεσο διαμελισμό της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Ωστόσο το γεγονός ότι ο ελληνικός τύπος διαχωρίζεται σε δύο 
αντίθετες ιδεολογικές προσεγγίσεις, δεν σημαίνει ότι κάθε εφημερίδα μεμονωμένα 
δεν μετάλλασε ή διαμόρφωνε τις θέσεις της ανάλογα με τις εξελίξεις.  
Οι μεταστροφές αυτές μπορούν να διαπιστωθούν από την μελέτη κυρίως των 

φιλοβρετανικών εφημερίδων, εξαιτίας ίσως και των συνεχόμενων αλλαγών στη 
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στάση της βρετανικής διπλωματίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας 
μεταστροφής αποτελεί η αντίθεση ανάμεσα στον ενθουσιασμό με τον οποίο αντι-
μετώπισε ο φιλοβρετανικός τύπος την προτροπή της Βρετανίας να παραστεί η 
Ελλάδα στο συνέδριο, και στον καυστικό τρόπο με τον οποίο σχολίασε την στρα-
τηγική που ακολούθησε η Βρετανία στο ζήτημα της αντικατάστασης του επιτε-
τραμμένου της Υψηλής Πύλης από τον Αλ. Καραθεοδωρή με σκοπό η Ελλάδα να 
μην επιτύχει εδαφικά οφέλη εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.  
Συμπερασματικά, η διαφορά των δύο ιδεολογικών τάσεων συνίσταται αφενός 

μεν στην προσπάθεια διαμόρφωσης μιας πολύπλευρης, ρεαλιστικής και μακρο-
πρόθεσμης ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, η οποία θα οδηγούσε στη δημιουργία 
νέων συμμάχων αλλά και αντιπάλων, αφετέρου δε στην διατήρηση μιας ουτοπικής 
αντίληψης, που αδυνατούσε να εκλάβει ως ανταγωνιστή τον αναδυόμενο εθνικισμό 
στα Βαλκάνια, ο οποίος είχε ήδη μετατρέψει τους ομόδοξους αδελφούς σε εθνικούς 
ανταγωνιστές.  

 Αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε με βεβαιότητα, είναι αφενός μεν τη 
σταθερή υποχώρηση του όποιου φιλορωσικού κλίματος υπήρχε στην Ελλάδα, το 
οποίο είχε διατηρηθεί μέχρι τότε ως κατάλοιπο του παρελθόντος, αφετέρου δε τις 
διαφοροποιήσεις των ιδεολογικών προσεγγίσεων που συμμερίζονταν την βρετα-
νική πολιτική, οι οποίες δημιουργούσαν διαφορετικές πτυχές στα πλαίσια της 
προσέγγισης μίας ελληνοτουρκικής συνεργασίας.  





ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ  
ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ* 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ 

Η Βυζαντινή αυτοκρατορία ως συνέχεια της Ρωμαϊκής, με χαρακτηριστικά 
συστατικά στοιχεία τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό και τη χριστιανική πίστη, θεω-
ρούσε πρωταρχική αποστολή της τη διαφύλαξη και διατήρηση των συνόρων που 
κληρονόμησε από το ρωμαϊκό imperium1. Βέβαια στο πέρασμα των αιώνων, τα 
σύνορα αυτά δεν έμειναν τα ίδια, αλλά μεταβλήθηκαν. Λαοί εχθρικοί προς το Βυ-
ζάντιο πραγματοποιούσαν κατά καιρούς επιδρομές, λεηλατούσαν, κατακτούσαν 
και απέκοπταν περιοχές του, προξενώντας μεγάλες ή μικρές εδαφικές απώλειες. 
Σε άλλες περιπτώσεις, οι λαοί αυτοί εκμεταλλεύονταν την αδυναμία ή την ανοχή 
του Βυζαντινού κράτους, προχωρούσαν σε εγκαταστάσεις στα εδάφη του, δέχονταν 
την επικυριαρχία του βυζαντινού αυτοκράτορα, εντάσσονταν στο βυζαντινό διοικη-
τικό σύστημα και αν όλα εξελίσσονταν ομαλά, με την πάροδο του χρόνου, αφο-
μοιώνονταν. Άλλοτε πάλι το Βυζαντινό κράτος επέτρεπε – ύστερα από συμφωνία 
(συνθήκη) – την εγκατάσταση τέτοιων αλλόφυλων πληθυσμών στα εδάφη του, 
γιατί είχε ανάγκη από αγροτικά χέρια, προκειμένου να καλλιεργηθούν χέρσες και 
εγκαταλελειμμένες γαίες. 
Σε εδάφη της αυτοκρατορίας εγκαθίσταντο όχι μόνο ξένοι και αλλόφυλοι, αλ-

λά κατά καιρούς και υπήκοοι του κράτους, όταν αποφάσιζε η κεντρική εξουσία να 
μετοικίσει υποχρεωτικά εγχώριους πληθυσμούς, από μία περιοχή σε μία άλλη, 
προκειμένου να τονώσει πληθυσμιακά περιοχές που είχαν πληγεί από εχθρικές 
επιδρομές ή άλλες αιτίες (π.χ. λοιμούς και επιδημίες).  
Κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο, ο χώρος της Θράκης, με την ευρύτερη 

έννοια της πρωτοβυζαντινής διοικήσεως Θράκης (dioecesis Thraciae), είχε (ήδη 

* Ανακοίνωση στην Ημερίδα «Βυζαντινολογικές έρευνες στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης», που πραγματοποιήθηκε κατά την αναγόρευση του κ. Johannes Koder σε Επίτιμο 
Διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Παρασκευή 20 Μαΐου 2016, Κομοτηνή). 

1. Βλ. G. OSTROGORSKY, Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, 1, μετάφραση: Ι. Παναγό-
πουλος, επιστημονική εποπτεία: Ε.Κ. Χρυσός, Αθήνα 1978, 84-85· Ι.Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, Ιστορία Βυζαντινού κράτους, 1. Ιστορία πρωΐμου Βυζαντινής περιόδου (324-565), Θεσ-
σαλονίκη 51995, 20, 28-29. 
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από τη ρωμαϊκή εποχή) ως βόρειο σύνορο τον ποταμό Δούναβη (Ίστρο), ο οποίος 
ήταν συγχρόνως και το βόρειο σύνορο (limes) του Βυζαντινού κράτους2. Ο χώρος 
αυτός επηρεάσθηκε από τη λεγόμενη μετανάστευση των λαών3 και δέχθηκε αλ-
λεπάλληλα κύματα ξένων εισβολέων. 
Τον 4ο αιώνα στην περιοχή του Δούναβη επικίνδυνος αντίπαλος για το Βυζά-

ντιο ήταν τα γερμανικά φύλα των Γότθων. Ο αυτοκράτορας Ουάλης ή Βάλης 
(364-378)  έδωσε τη δυνατότητα στους Γότθους (Βησιγότθους) που τους πίεζαν 
από το βορρά οι Ούννοι να εγκατασταθούν στην περιοχή νότια του Δούναβη, στα 
βόρεια της θρακικής διοικήσεως. Όμως οι Γότθοι λεηλατούσαν τα γειτονικά εδά-
φη της αυτοκρατορίας και δημιουργούσαν προβλήματα στο κράτος. Ο αυτοκράτο-
ρας έσπευσε από το περσικό μέτωπο για να τους αντιμετωπίσει και στη μάχη που 
έγινε στις 9 Αυγούστου του 378 στην πεδιάδα της Αδριανούπολης, ο βυζαντινός 
στρατός ηττήθηκε, ενώ ο Ουάλης βρήκε το θάνατο στο πεδίο της μάχης4.  
Ο διάδοχος του Ουάλη, αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Μέγας (379-395) ακολού-

θησε διαφορετική τακτική απέναντι στο γοτθικό ζήτημα και προτίμησε την πολι-
τική της ειρηνικής συμβίωσης. Υπέγραψε με τους Γότθους συνθήκη (foedus) το 
382 και επέτρεψε στους Βησιγότθους να εγκατασταθούν στη θρακική επαρχία 
της Κάτω Μοισίας (Moesia inferior, secunda), μεταξύ του Αίμου (σημ. Stara Pla-
nina) και του Δούναβη. Ως φοιδεράτοι (foederati) οι Γότθοι απολάμβαναν φορολο-
γικής ατέλειας και σε αντάλλαγμα είχαν την υποχρέωση να συμβάλλουν στην ά-
μυνα της αυτοκρατορίας, εντασσόμενοι στις βυζαντινές στρατιωτικές δυνάμεις5.  
Ο ρήτορας και πολιτικός Θεμίστιος (317-388) σε έναν από τους λόγους του το 

383 πανηγυρίζει για την πολιτική του Μεγάλου Θεοδοσίου, διότι η Θράκη με τον 
                                                  

2. Αναλυτικά για την πρωτοβυζαντινή διοίκηση Θράκης και τις επαρχίες που την αποτε-
λούσαν βλ. Αρχιμ. ΧΡ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, «Η διοικητική οργάνωση της Θράκης από τον 4ο 
ως τον 9ο αιώνα», Θρακική Επετηρίδα 11 (1999-2009) 221-230, 221-224, όπου και βιβλιο-
γραφία. Γενικότερα για το διοικητικό σύστημα του Βυζαντίου στη χερσόνησο του Αίμου βλ. Ι. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Το βυζαντινό διοικητικό σύστημα στα Βαλκάνια (4ος-9ος αι.), Ελλη-
νική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώ-
πης 32, Αθήνα 1994. 

3. Βλ. G. OSTROGORSKY, Ιστορία, 1, ό.π. 112 κ.ε. 
4. Βλ. G. OSTROGORSKY, ό.π. 113· Ι. Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία, 1, ό.π. 

170-175· P. SOUSTAL, Thrakien (Thrakē, Rodopē und Haimimontos), Tabula Imperii 
Byzantini 6, Wien 1991, 65· Χ.Α. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Η Θράκη κατά τους 10ο-12ο αιώνες. 
Συμβολή στη μελέτη της πολιτικής, διοικητικής και εκκλησιαστικής της εξέλιξης, Θεσσαλονίκη 
2000, 60. 

5. Βλ. G. OSTROGORSKY, Ιστορία, 1, ό.π. 113-114· Ι.Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστο-
ρία, 1, ό.π. 181-182· P. SOUSTAL, Thrakien, ό.π. 65· Χ.Α. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Θράκη, ό.π. 
60· J. KODER, Το Βυζάντιο ως χώρος. Εισαγωγή στην ιστορική γεωγραφία της Ανατολικής 
Μεσογείου στη Βυζαντινή εποχή, μετάφραση: Δ.Χ. Σταθακόπουλος, Θεσσαλονίκη 2005, 188. 
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τρόπο αυτόν αντί να γεμίσει νεκρούς και πτώματα, γέμισε με ειρηνικούς γεωρ-
γούς, που καλλιεργούσαν τη χέρσα γη, καθώς οι Γότθοι χρησιμοποιούσαν το μέ-
ταλλο των ξιφών και των θωράκων για να φτιάξουν δικέλλες και δρεπάνια6.  
Όμως η αθρόα είσοδος βαρβάρων στο βυζαντινό στρατό (που ενισχύθηκε και 

έγινε περισσότερο αξιόμαχος), καθώς και κατ’ επέκταση στην κρατική διοίκηση, 
όπου συχνά Γότθοι καταλάμβαναν ανώτατες θέσεις, προκάλεσε έντονη αντίδραση 
και ένα ισχυρό αντιγοτθικό ρεύμα στη βυζαντινή πρωτεύουσα7. Από την άλλη 
πλευρά συχνές ήταν οι εξεγέρσεις και οι λεηλασίες των Γότθων στη Θράκη. Τελι-
κά η αυτοκρατορία απαλλάχθηκε από τον γερμανικό κίνδυνο στρέφοντας τους 
Γότθους προς τη Δύση8.  
Κατά το α΄ μισό του 5ου αιώνα και κυρίως στη δεκαετία μετά το 440, το Βυζά-

ντιο δοκιμάσθηκε από έναν νέο σοβαρό εξωτερικό κίνδυνο, τους Ούννους, που με 
αρχηγό τον Αττίλα, λεηλάτησαν και ερήμωσαν όχι μόνο τη Θράκη, αλλά ολόκλη-
ρη τη χερσόνησο του Αίμου. Ο θάνατος του Αττίλα το 453 απάλλαξε οριστικά τη 

6. Θεμίστιος, Λόγοι 1 (έκδ. H. Schenkl – G. Downey, Themistii Orationes quae supersunt.
Vol. I, [Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana], Lipsiae 1965), Λόγ. 
16, 301, 27-29 και 302, 1-7: ... πότερον οὖν βέλτιον νεκρῶν ἐμπλῆσαι τὴν Θράκην ἤ γεωρ-
γῶν; καὶ τάφων ἀποδεῖξαι μεστὴν ἤ ἀνθρώπων; καὶ βαδίζειν δι’ἀγρίας ἤ δι’ εἰργασμένης; καὶ 
ἀριθμεῖν τοὺς πεφονευμένους ἤ τοὺς ἀροῦντας; καὶ μετοικίζειν, εἰ τύχοι, Φρύγας καὶ Βιθυ-
νοὺς ἤ συνοικίζειν οὕς κεχειρώμεθα; ἀκούω παρὰ τῶν ἐκεῖθεν ἀφικνουμένων ὅτι μεταποιοῦσι 
(οι Γότθοι) τὸν σίδηρον ἐκ τῶν ξιφῶν καὶ τῶν θωράκων εἰς δικέλλας νῦν καὶ δρεπάνας, καὶ 
τὸν Ἄρην πόρρωθεν ἀσπαζόμενοι προσεύχονται Δήμητρι καὶ Διονύσῳ. Στο σημείο αυτό του 
λόγου του ο Θεμίστιος πιθανότατα έχει επηρεασθεί από τον προφήτη Ησαΐα, βλ. Ησαΐας (έκδ. 
Αρχιμ. Ι. Γιαννακόπουλος, Η Παλαιά Διαθήκη κατά τους Ο΄. Κείμενον. Ερμηνευτική παράφρα-
σις. Σχόλια-Προβλήματα, 18, Ο προφήτης Ησαΐας, Θεσσαλονίκη 41986) 2,4: καὶ κρινεῖ (ο 
Θεός) ἀναμέσον τῶν ἐθνῶν καὶ ἐλέγξει λαὸν πολύν, καὶ συγκόψουσι τὰς μαχαίρας αὐτῶν εἰς 
ἄροτρα καὶ τὰς ζιβύνας (δόρατα) αὐτῶν εἰς δρέπανα, καὶ οὐ λήψεται ἔθνος ἐπ’ ἔθνος μάχαι-
ραν, καὶ οὐ μὴ μάθωσιν ἔτι πολεμεῖν· Ι.Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία, 1, ό.π. 182. 

7. Βλ. G. OSTROGORSKY, Ιστορία, 1, ό.π. 116· Ι.Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία,
1, ό.π. 183· Χ.Α. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Θράκη, ό.π. 60. 

8. Ο Αλάριχος, αρχηγός των Βησιγότθων, αποσύρθηκε με το στρατό του στην Ιταλία και
πέτυχε στην τρίτη προσπάθεια να κυριεύσει τη Ρώμη (24 Αυγούστου 410). Ο Θεοδώριχος 
Στραβός, αρχηγός των Οστρογότθων στη Θράκη, σκοτώθηκε το 481, ενώ ο Θεοδώριχος ο Θεο-
δεμίρου (Αμαλός), αρχηγός των Οστρογότθων στην Κάτω Μοισία, στάλθηκε το 488 από τον 
αυτοκράτορα Ζήνωνα (476-491) στη Δύση για να εξοντώσει τον Οδόακρο, αρχηγό των βαρβά-
ρων μισθοφόρων που κυβερνούσε την Ιταλία. Πράγματι, ο Θεοδώριχος κατόρθωσε να δολοφονή-
σει τον Οδόακρο το 493. Απέμεινε έτσι μόνος κύριος της Ιταλίας και ίδρυσε εκεί το κράτος του 
Θεοδώριχου του Μεγάλου. Διεξοδικά βλ. G. OSTROGORSKY, Ιστορία, 1, ό.π. 117, 125-126· 
Ι.Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία, 1, ό.π. 233-238, 318, 323-324. 
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Βυζαντινή αυτοκρατορία από τον ουννικό κίνδυνο9. Οι Ούννοι διαλύθηκαν και δια-
σκορπίσθηκαν προς την κεντρική Ευρώπη, ενώ μικρότερες ομάδες ουννικών φύ-
λων μαζί με τα γερμανικά φύλα των Ρούγων και των Σκίρων υποτάχθηκαν στον 
αυτοκράτορα Μαρκιανό (450-457) και εγκαταστάθηκαν στη διοίκηση Θράκης10.  
Δεν είχε πλήρως ολοκληρωθεί η μεγάλη μετανάστευση των γερμανικών φύ-

λων, όταν νέοι εχθρικοί λαοί εμφανίσθηκαν στο βόρειο σύνορο της αυτοκρατορίας. 
Ιδιαίτερη σοβαρότητα είχε η κάθοδος των Σλάβων, οι οποίοι από την εποχή του 
Ιουστινιανού (527-565), τον 6ο αιώνα, έκαναν συχνά επιδρομές στη χερσόνησο του 
Αίμου11. Οι Σλάβοι δεν αρκέσθηκαν μόνο σε επιδρομές και λεηλασίες, αλλά προ-
χώρησαν κατά τα τέλη του 6ου και κυρίως στις πρώτες δεκαετίες του 7ου αιώνα σε 
μόνιμες εγκαταστάσεις σε εδάφη της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, δημιουργώντας 
τις λεγόμενες σκλαβηνίες12. Ειδικότερα, την εποχή του αυτοκράτορα Ηρακλείου 
(610-641), σλαβικά φύλα, υπό την πίεση των Αβάρων, εισέβαλαν στη διοίκηση 
Θράκης και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στις επαρχίες της Κάτω Μοισίας και Μικράς 
Σκυθίας. Επρόκειτο πιθανότατα για τὰς λεγομένας ἑπτὰ γενεάς και τους Σεβέ-
ρεις, που υποτάχθηκαν αργότερα στους Βουλγάρους13. Άλλο γνωστό σλαβικό φύλο 

                                                  
9. Βλ. G. OSTROGORSKY, Ιστορία, 1, ό.π. 119· Ι.Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία, 

1, ό.π. 276-277· P. SOUSTAL, Thrakien, ό.π. 66-67· Χ.Α. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Θράκη, ό.π. 
61. 

10. Συγκεκριμένα οι Ρούγοι και μερικά άλλα φύλα ήλθαν και κατοίκησαν στη Βιζύη (σημ. 
Vize) και την Αρκαδιούπολη (σημ. Lüleburgaz) της Θράκης, ενώ ο νεότερος γιος του Αττίλα Her-
nae (Ερνάχ) με το λαό του επέλεξε να κατοικήσει στις εσχατιές της Μικράς Σκυθίας (σημ. Δο-
βρουτσάς) βλ. Iordanis, Getica (έκδ. Th. Mommsen, Iordanis Romana et Getica. De origine ac-
tibusque Getarum, [Monumenta Germaniae Historica. Auctorum Antiquissimorum V1, 53-138], 
Berolini 1882) 126, 25 και 127,1-2: Rugi vero aliaeque nationes nonnullae Bizzim et Arcadio-
polim ut incolerent, petiverunt. Hernae quoque iunior Attilae filius cum suis in extrema minoris 
Scythiae sedes delegit·Ι.Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία, 1, ό.π. 282· Χ.Α. ΚΥΡΙΑΖΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, Θράκη, ό.π. 61· Για την Αρκαδιούπολη και τη Βιζύη βλ. A. KÜLZER, Ostthrakien 
(Eurōpē), Tabula Imperii Byzantini 12, Wien 2008, 264-267, 288-294. 

11. Βλ. D. OBOLENSKY, «Η αυτοκρατορία και οι βόρειοι γείτονές της 565-1018», στο: 
Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ, Η ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Μέρος Α΄. Το Βυζά-
ντιο και οι γείτονές του, Αθήνα 1979, 354-389, 356· Μ. ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ, 
«Σλαβικές εγκαταστάσεις στη Μεσαιωνική Ελλάδα. Γενική Επισκόπηση», στο: Της ιδίας, Βυ-
ζάντιο και Σλάβοι-Ελλάδα και Βαλκάνια (6ος-20ος αι.), Θεσσαλονίκη 2001, 61-104, 69. Για 
τους Σλάβους επίσης βλ. Φ. ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗΣ, Ελληνισμός και Σλαβικός κόσμος, Θεσσαλονίκη 
2006· Ο ΙΔΙΟΣ, Σλάβοι στη Μεσαιωνική Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 22013. 

12. Βλ. D. OBOLENSKY, Βόρειοι γείτονες, ό.π. 359· P. SOUSTAL, Thrakien, ό.π. 74 
κ.ε.· Μ. ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ, Σλαβικές εγκαταστάσεις, ό.π. 70, 83 κ.ε.· J. 
KODER, Βυζάντιο, ό.π. 114, 192-193. 

13. Θεοφάνης, Χρονογραφία (έκδ. C. De Boor, Theophanis Chronographia, 1, Hildesheim 
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που ήταν εγκατεστημένο στη Θράκη ήταν οι Σμολαίνοι ή Σμολιάνοι, οι οποίοι 
ζούσαν στην περιοχή της κοιλάδας του άνω Άρδα και του μέσου-άνω Νέστου, στην 
οροσειρά της δυτικής Ροδόπης, όπου υπάρχει μέχρι σήμερα η πόλη Smoljan στη 
νότια Βουλγαρία14.  
Τα σλαβικά φύλα (οι λεγόμενες Επτά γενεές και οι Σεβέρεις), που βρίσκονταν 

ήδη μεταξύ της οροσειράς του Αίμου και του ποταμού Δούναβη, υποτάχθηκαν –
όπως αναφέραμε– σε νέους εισβολείς, που έκαναν την εμφάνισή τους στην περιο-
χή κατά το β΄ μισό του 7ου αιώνα, τους Βουλγάρους. Οι Βούλγαροι, λαός ασιατικός, 
νομαδικός, ουννικής ή τουρκικής καταγωγής15, αφού αποτίναξαν την εξουσία των 
Αβάρων και κέρδισαν την ελευθερία τους, δημιούργησαν με επικεφαλής τον Κο-
βράτο ή Κροβάτο, κατά το α΄ μισό του 7ου αιώνα, τη λεγόμενη Μεγάλη ή Παλαιά 
Βουλγαρία στην περιοχή βόρεια της Μαιώτιδας λίμνης (Αζοφικής θάλασσας)16. 
Στη συνέχεια ένα τμήμα τους υπό τον Ασπαρούχ (635/640-700) μετακινήθηκε 
και εγκαταστάθηκε στον Όγλο, τοποθεσία ανάμεσα στις εκβολές του Δούναβη και 
τον ποταμό Δνείπερο, από όπου διενεργούσε επιδρομές σε βυζαντινά εδάφη17. Ο 
αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Δ΄ Πωγωνάτος (668-685) επιχείρησε να σταματήσει 
τους Βουλγάρους, όμως στην εκστρατεία που πραγματοποίησε το 680 στην περι-
οχή των εκβολών του Δούναβη, ο βυζαντινός στρατός ηττήθηκε και υποχώρησε. Ο 
αυτοκράτορας αναγκάσθηκε ἐπ’ αἰσχύνῃ Ῥωμαίων να συνθηκολογήσει με αυτό τὸ 
μυσαρὸν καὶ νεοφανὲς ἔθνος και να καταβάλλει ετήσια πάκτα (= χορηγίες). 

1963) 359, 12-14: … κυριευσάντων δὲ αὐτῶν (των Βουλγάρων) καὶ τῶν παρακειμένων 
Σκλαυινῶν ἐθνῶν τὰς λεγομένας ἑπτὰ γενεάς, τοὺς μὲν Σέβερεις κατῴκισαν…· Δ.Α. ΖΑΚΥ-
ΘΗΝΟΣ, Οι Σλάβοι εν Ελλάδι. Συμβολαί εις την ιστορίαν του Μεσαιωνικού Ελληνισμού, Α-
θήναι 1945, 28-29· Χ.Α. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Θράκη, ό.π. 64. Όσον αφορά τους Αβάρους και 
τις σχέσεις τους με τη Βυζαντινή αυτοκρατορία βλ. Γ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ, Το Βυζάντιο και οι Άβα-
ροι (ΣΤ΄- Θ΄ αι.). Πολιτικές, διπλωματικές και πολιτισμικές σχέσεις, Ινστιτούτο Βυζαντινών 
Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Μονογραφίες 15, Αθήνα 2010. 

14. Βλ. Δ. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ, Σλάβοι, ό.π. 29· Χ.Α. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Θράκη, ό.π. 64 και
κυρίως Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ή ΤΕΓΟΥ-ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ, «Πού βρίσκονταν οι Σμολιάνοι», στο: 
ΙΑ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο. Ελληνική Ιστορική Εταιρεία (Μάιος 1990). Πρακτικά, 
Θεσσαλονίκη 1991, 33-45, όπου και βιβλιογραφία. 

15. Βλ. G. OSTROGORSKY, Ιστορία, 1, ό.π. 195· ΑΙ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Βυζαντι-
νή ιστορία, 21 (610-867), Θεσσαλονίκη 21998, 68· Χ.Α. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Θράκη, ό.π. 65. 

16. Θεοφάνης, Χρονογραφία, ό.π. 356, 18-27 και 357, 1-19· Νικηφόρος πατριάρχης,
Ἱστορία σύντομος (έκδ. C. De Boor, Nicephori archiepiscopi Constantinopolitani opuscula his-
torica, Lipsiae 1880) 33, 13-23· D. OBOLENSKY, Βόρειοι γείτονες, ό.π. 360· ΑΙ. ΧΡΙΣΤΟ-
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ιστορία, 21, ό.π. 68· Χ.Α. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Θράκη, ό.π. 65-66. 

17. Θεοφάνης, Χρονογραφία, ό.π. 357, 27-28 και 358, 1-5· Νικηφόρος πατριάρχης, Ἱστο-
ρία σύντομος, ό.π. 34, 5-12· ΑΙ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ιστορία, 21, ό.π. 69· Χ.Α. ΚΥΡΙΑ-
ΖΟΠΟΥΛΟΣ, Θράκη, ό.π. 66. 
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Έτσι οι Βούλγαροι βρήκαν την ευκαιρία, εγκαταστάθηκαν μεταξύ της οροσειράς 
του Αίμου και του ποταμού Δούναβη, δηλαδή στις επαρχίες της Μικράς Σκυθίας 
και Κάτω Μοισίας της διοικήσεως Θράκης, υπέταξαν –όπως αναφέραμε– τα εκεί 
πολυαριθμότερα σλαβικά φύλα και έθεσαν τις βάσεις για την ίδρυση ενός σλαβο-
βουλγαρικού κράτους, του λεγόμενου Α΄ Βουλγαρικού, το οποίο οι Βυζαντινοί υπο-
χρεώθηκαν να αναγνωρίσουν το 68118. Υπήρξαν ο πιο επικίνδυνος αντίπαλος για 
το Βυζάντιο στη χερσόνησο του Αίμου, αλλά συγχρόνως και ο πιο πιστός μιμητής 
του, ιδιαίτερα μετά τον εκχριστιανισμό τους το 86419. 
Ό,τι απέμεινε από την άλλοτε θρακική διοίκηση, δηλαδή τα εδάφη νότια της 

οροσειράς του Αίμου οργανώθηκαν από τη Βυζαντινή αυτοκρατορία στρατιωτικά, 
στο θέμα Θράκης (680-687), το οποίο αργότερα διαιρέθηκε και σε μικρότερα θέ-
ματα20. Το Α΄ Βουλγαρικό κράτος καταλύθηκε το 971 από τον αυτοκράτορα Ι-
ωάννη Τσιμισκή (969-976)21, ενώ το κράτος που δημιούργησε ο τσάρος Σαμουήλ 
τα αμέσως επόμενα χρόνια, υποτάχθηκε πλήρως το 1018 στον αυτοκράτορα Βα-
σίλειο Β΄ Βουλγαροκτόνο (976-1025)22. Τότε τα σύνορα της αυτοκρατορίας έφθα-
σαν και πάλι ως τον Δούναβη. 
Περί τα μέσα περίπου του 11ου αιώνα ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Θ΄ Μονο-

μάχος (1042-1055) έδωσε την άδεια σε ένα τμήμα ενός λαού νομαδικού, τουρκι-
κής καταγωγής, που βρισκόταν ήδη στο βόρειο σύνορο της αυτοκρατορίας, τους 
Πετσενέγους ή Πατζινάκες, υπό τον φύλαρχο Κεγένη, να εγκατασταθεί σε βυζα-
ντινά εδάφη κοντά στον ποταμό Δούναβη (1046). Ο Κεγένης, ο οποίος έλαβε τον 

18. Δεξιοδικά βλ. Θεοφάνης, Χρονογραφία, ό.π. 358, 11-30 και 359, 1-25· Νικηφόρος
πατριάρχης, Ἱστορία σύντομος, ό.π. 34, 20-23 και 35, 1-25· D. OBOLENSKY, Βόρειοι γείτο-
νες, ό.π. 360· ΑΙ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ιστορία, 21, ό.π. 69-71· P. SOUSTAL, Thrakien, 
ό.π. 77· Χ.Α.  ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Θράκη, ό.π. 67· J. KODER, Βυζάντιο, ό.π. 122-123, 195. 

19. Βλ. Μ. ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ, Οι Βαλκανικοί λαοί κατά τους Μέσους
Χρόνους, Θεσσαλονίκη 1992, 114-118, 167-172· Η ΙΔΙΑ, «Ηγεμονική ιδέα και Βυζαντινές 
επιδράσεις στη Βουλγαρία ως τον εκχριστιανισμό (681-864). Η μαρτυρία των πρωτοβουλγαρι-
κών επιγραφών», στο: η ίδια, Βυζάντιο και Σλάβοι-Ελλάδα και Βαλκάνια (6ος-20ος αι.), Θεσ-
σαλονίκη 2001, 105-118. 

20. Βλ. Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Διοικητικό σύστημα, ό.π. 10-13· Αρχιμ. ΧΡ. ΚΥΡΙ-
ΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Διοικητική οργάνωση, ό.π. 224-230· J. KODER, Βυζάντιο, ό.π. 124-125. 

21. Βλ. D. OBOLENSKY, Βόρειοι γείτονες, ό.π. 376-377· Ι.Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,
Ιστορία Βυζαντινού κράτους. Ιστορία Μέσης Βυζαντινής περιόδου (565-1081), 2, Θεσσαλονί-
κη 51993, 421-425· ΑΙ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Βυζαντινή ιστορία, 22 (867-1081), Θεσσα-
λονίκη 21997, 138-142· Χ.Α. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Θράκη, ό.π. 107-110. 

22. Βλ. D. OBOLENSKY, Βόρειοι γείτονες, ό.π. 378-379· Ι.Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,
Ιστορία, 2, ό.π. 433-439, 448-449, 452-472· ΑΙ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ιστορία, 22, ό.π. 
159-175· Χ.Α. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Θράκη, ό.π. 110-117. 
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τίτλο του πατρικίου, καθώς και οι ομόφυλοί του βαπτίσθηκαν χριστιανοί23.  
Επιπλέον, γενικότερα σε περιοχές της χερσονήσου του Αίμου, αλλά και στη 

Θράκη κατοικούσε και ένας άλλος ποιμενικός, νομαδικός λαός, που για πρώτη φο-
ρά μνημονεύεται το 976 από τον Ιωάννη Σκυλίτζη, οι γνωστοί Βλάχοι24. Οι συ-
γκεκριμένοι ήταν πιθανόν εκλατινισμένοι Θράκες, οι οποίοι κάτω από την πίεση 
των Σλάβων και των Βουλγάρων μετακινήθηκαν από τις αρχικές τους εστίες (πριν 
από τον 10ο αιώνα) προς τις ορεινές περιοχές της Μακεδονίας, της Ηπείρου και 
της Θεσσαλίας25. Η ονομασία Βλάχοι δεν είχε μόνο φυλετικό χαρακτήρα, αλλά 
σήμαινε γενικά τις ποιμενικές φυλές. Κατά τα τέλη του 12ου αιώνα ονόμαζαν, ε-
κτός των άλλων, Βλάχους τους κατοίκους της παλαιάς επαρχίας Μοισίας, δηλαδή 
του Παριστρίου θέματος, μεταξύ του Δούναβη και της οροσειράς του Αίμου26. 
Στην ίδρυση του Β΄ Βουλγαρικού κράτους το 1185, στην περιοχή νότια του Δού-
ναβη, εκτός από τους Βουλγάρους, έπαιξαν ρόλο και οι Βλάχοι, αλλά και οι Κου-
                                                  

23. Βλ. Ι.Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία, 2, ό.π. 519-520· ΑΙ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, Ιστορία, 22, ό.π. 217-219· M.J. ANGOLD, Η Βυζαντινή αυτοκρατορία από το 
1025 έως το 1204. Μία πολιτική ιστορία, μετάφραση: Ευ. Καργιανιώτη, επιστημονική επιμέ-
λεια: Π.Α. Αγαπητός, Αθήνα 21997, 76-77· Χ.Α. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Θράκη, ό.π. 123-124. 
Για τους Πατζινάκες και την οριστική εξόντωσή τους το 1122/23 στη μάχη της Βερόης-
Ειρηνούπολης (σημ. Stara Zagora) από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Β΄ Κομνηνό (1118-1143), 
αναλυτικά βλ. Α.Γ.Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ, «Η τελευταία Πατζινακική επιδρομή στο Βυζάντιο 
(1122/23)», στο: Του ιδίου, Βυζαντινοτουρκικά μελετήματα. Ανατύπωση άρθρων 1981-1990, 
Αθήνα 1991, 137-151. 

24. Ο Ιωάννης Σκυλίτζης, αναφερόμενος στην αποστασία των Βουλγάρων, μετά το θάνατο 
του αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή το 976, σημειώνει ότι ο μεγαλύτερος γιος (από τους τέσσε-
ρις) του κόμητος Νικολάου, ο Δαβίδ, σκοτώθηκε …μέσον Καστορίας καὶ Πρέσπας εἰς τὰς λεγο-
μένας Καλὰς δρῦς παρά τινων Βλάχων ὁδιτῶν. Βλ. Ιωάννης Σκυλίτζης, Σύνοψις ἱστοριῶν 
(έκδ. Ι. Thurn, Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum, [Corpus Fontium Historiae Byzantinae 
5], Berolini et Novi Eboraci 1973) 329, 77-80· Χ.Α. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Θράκη, ό.π. 136. 

25. Βλ. J. KODER, Βυζάντιο, ό.π. 195. 
26. Βλ. G. OSTROGORSKY, Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, 3, μετάφραση: Ι. Παναγό-

πουλος, επιστημονική εποπτεία: Ε.Κ. Χρυσός, Αθήνα 1981, 298· Ι.Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, Ιστορία Βυζαντινού κράτους, 3. Ιστορία Υστέρας Βυζαντινής περιόδου (1081-1453). 
Μέρος Α΄. Τελευταίες λάμψεις (1081-1204), Θεσσαλονίκη 1999, 290-291· Χ.Α. ΚΥΡΙΑΖΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, Θράκη, ό.π. 136. Γενικότερα για τους Βλάχους επίσης βλ. Τ.Μ. ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝ-
ΝΗΣ, Περί των Βλάχων των Ελληνικών χωρών. Α΄. Συμβολή εις την έρευναν περί της κατα-
γωγής των Κουτσοβλάχων, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Εθνική Βιβλιοθήκη 22, Θεσσαλο-
νίκη 1964· Γ. ΣΟΥΛΗΣ, «Βλαχία-Μεγάλη Βλαχία-Η εν Ελλάδι Βλαχία. Συμβολή εις την ιστο-
ρικήν γεωγραφίαν της Μεσαιωνικής Θεσσαλίας», στο: Του ιδίου, Γεώργιος Σούλης. 1927-
1966. Ιστορικά μελετήματα. Βυζαντινά. Βαλκανικά. Νεοελληνικά, Αθήναι 1980, 107-117· 
Α.Γ. ΛΑΖΑΡΟΥ, Βλάχοι Ελληνικού χώρου. Επίγραμμα Ευγενίου του Αιτωλού και λατινοφω-
νία Ελλήνων, Αθήνα 1986. 
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μάνοι, ένας τουρκόφωνος, τουρανικός λαός που στο β΄ μισό του 11ου αιώνα και τον 
12ο αιώνα πραγματοποιούσε επιδρομές και λεηλασίες στη χερσόνησο του Αίμου 
και ειδικότερα στη Θράκη27.  
Αργότερα, από τα μέσα του 14ου αιώνα οι Οθωμανοί Τούρκοι, αφού κατέλαβαν 

το 1354 την Καλλίπολη, άρχισαν την κατάκτηση της Θράκης και την εγκατάστασή 
τους στην περιοχή28, όπως και σε άλλες βυζαντινές περιοχές και σε έναν περίπου 
αιώνα, το 1453, εκπόρθησαν και την πρωτεύουσα του Βυζαντίου, την Κωνσταντι-
νούπολη. 
Εκτός από την εγκατάσταση αλλοεθνών πληθυσμών, στη Θράκη έγιναν κατά 

καιρούς για διάφορους λόγους με αποφάσεις της κεντρικής εξουσίας και υποχρεω-
τικοί εποικισμοί και μετεγκαταστάσεις πληθυσμών, που ήταν υπήκοοι της Βυζα-
ντινής αυτοκρατορίας ή προέρχονταν από παραμεθόριες περιοχές της.  
Όταν ο Αναστάσιος Α΄ (491-518), ύστερα από σκληρό αγώνα, έκαμψε οριστι-

κά το 498 την αντίσταση των Ισαύρων, ενός πολεμικού λαού από την ορεινή κε-
ντρική Μ. Ασία, που είχε παίξει σπουδαίο ρόλο στα πολιτικά πράγματα στα χρό-
νια των προηγούμενων αυτοκρατόρων, του Ζήνωνα (476-491) και του Λέοντα Α΄ 
(457-474), ο αυτοκράτορας μετακίνησε και εγκατέστησε μαζικά στη διοίκηση 
Θράκης από τη Μ. Ασία μεγάλα πλήθη Ισαύρων, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο 
να τους εξουδετερώσει29. Έτσι απαλλάχθηκε ο Αναστάσιος από έναν εχθρό, ενώ 
συγχρόνως οι νέοι έποικοι, οι Ίσαυροι, ήταν χρήσιμοι στη Θράκη για την αντιμε-
τώπιση των βαρβαρικών επιδρομών και για την καλλιέργεια της γης, καθώς είχε 
μειωθεί σημαντικά εκεί ο αριθμός των αγροτών.  
Την ίδια τακτική της μετακίνησης πληθυσμών ακολούθησε και ο αυτοκράτο-

ρας Μαυρίκιος (582-602), ο οποίος, επειδή η χερσόνησος του Αίμου και ειδικότε-
ρα η Θράκη είχε ερημωθεί από τις επιδρομές των βαρβάρων στα τέλη του 6ου αιώ-
να, μετέφερε στην περιοχή πληθυσμούς από την Αρμενία30. 

                                                  
27. Βλ. G. OSTROGORSKY, Ιστορία, 3, ό.π. 74· Ι.Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία, 

3, ό.π. 288-291· Χ.Α. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Θράκη, ό.π. 132, 137-138· Α.Γ.Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ, 
«Οι Κομάνοι (Κουμάνοι) και το Βυζάντιο. 11ος-13ος αι. μ.Χ.», στο: Του ιδίου, Βυζαντινοτουρκι-
κά μελετήματα, ό.π. 153-170, 162-163. 

28. Βλ. G. OSTROGORSKY, Ιστορία, 3, ό.π. 227, 232 κ.ε.· D.M. NICOL, Οι τελευταίοι 
αιώνες του Βυζαντίου 1261-1453, μετάφραση: Στ. Κομνηνός, Αθήνα 1996, 395 κ.ε. 

29. Θεοφάνης, Χρονογραφία, ό.π. 140, 4-5: τὸ δὲ πλῆθος τῶν Ἰσαύρων εἰς τὴν Θρᾴκην 
μετῴκισεν (ο αυτοκράτορας Αναστάσιος Α΄)»· G. OSTROGORSKY, Ιστορία, 1, ό.π. 128· Ι.Ε. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία, 1, ό.π. 328-331. 

30. Βλ. P. CHARANIS, “The Transfer of Population as a Policy in the Byzantine Em-
pire”, στο: Του ιδίου, Studies on the Demography of the Byzantine Empire. Collected Studies. 
With a preface of Sp. Vryonis Jr., (Variorum Reprints), London 1972, III. 140-154, 141-
142. 
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Περί τα μέσα του 8ου αιώνα η Θράκη αντιμετώπιζε δημογραφικό πρόβλημα, 
τόσο εξαιτίας των Βουλγαρικών επιδρομών, όσο κυρίως λόγω του μεγάλου λοιμού 
που είχε πλήξει την περιοχή, όπως και άλλα μέρη της αυτοκρατορίας, το 746/7. 
Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ε΄ (741-775) έλαβε αποφασιστικά μέτρα για την 
τόνωση του πληθυσμού. Την ίδια χρονιά (746) σε εκστρατεία του εναντίον των 
Αράβων στη βόρεια Συρία κατέλαβε τη Γερμανίκεια (σημ. Μαράς) και μετέφερε 
πολλούς αιρετικούς μονοφυσίτες Σύρους στη Θράκη31. Επιπλέον, για να ενισχύσει 
αμυντικά την περιοχή απέναντι στους Βουλγάρους, ανοικοδόμησε τις πόλεις και 
τα κάστρα της Θράκης και εγκατέστησε σε αυτά το 756 Σύρους και Αρμένιους, 
που προέρχονταν από τις πόλεις της Μελιτηνής και της Θεοδοσιούπολης (Ερζε-
ρούμ), της ανατολικής Μ. Ασίας. Οι πληθυσμοί αυτοί ήταν αιρετικοί, μονοφυσίτες 
ή Παυλικιανοί32. Όταν οι Βούλγαροι διαμαρτυρήθηκαν και ζήτησαν πάκτα (= 
χρηματικές χορηγίες) διὰ τὰ κτισθέντα κάστρα και μάλιστα επεχείρησαν ληστρι-
κή επιδρομή στη Θράκη, ο Κωνσταντίνος επιτέθηκε και τους έτρεψε σε φυγή33.  

31. Θεοφάνης, Χρονογραφία, ό.π. 422, 11-17: … ἐν τούτοις Κωνσταντῖνος (ο Ε΄) Γερμα-
νίκειαν παρέλαβεν ἐπιστρατεύσας τὴν Συρίαν καὶ Δουλιχίαν ἄδειαν εὑρὼν διὰ τὴν τῶν 
Ἀράβων πρὸς ἀλλήλους μάχην. λόγῳ δὲ τοὺς ἐν αὐταῖς Ἄραβας ἐξαποστείλας ἀόπλους προσε-
λάβετο καὶ τοὺς πρὸς μητρὸς συγγενεῖς καὶ ἐν Βυζαντίῳ μετῴκισεν, σὺν καὶ πολλοῖς Σύροις 
Μονοφυσίταις αἱρετικοῖς, ὧν οἱ πλείους εἰς τὴν Θρᾴκην οἰκοῦντες μέχρι τοῦ νῦν… (μέχρι την 
εποχή του Θεοφάνη, β΄ δεκαετία του 9ου αιώνα)· P. CHARANIS, Transfer of population, ό.π. 
144· G. OSTROGORSKY, Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, 2, μετάφραση: Ι. Παναγόπουλος, 
επιστημονική εποπτεία: Ε.Κ. Χρυσός, Αθήνα 1979, 33· Ι.Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστο-
ρία, 2, ό.π. 140· J. KODER, Βυζάντιο, ό.π. 197.  

32. Νικηφόρος πατριάρχης, Ἱστορία σύντομος, ό.π. 66, 11-15: …Κωνσταντῖνος (ο Ε΄)
ἦρξε δομεῖσθαι τὰ ἐπὶ Θρᾴκης πολίσματα, ἐν οἷς οἰκίζει Σύρους καὶ Ἀρμενίους, οὕς ἔκ τε Μελι-
τηναίων πόλεως καὶ Θεοδοσιουπόλεως μετανάστας πεποίηκε, τὰ εἰς τὴν χρείαν αὐτοῖς 
ἀνήκοντα φιλοτίμως δωρησάμενος· Θεοφάνης, Χρονογραφία, ό.π. 429, 19-22: ὁ δὲ βασιλεὺς 
Κωνσταντῖνος (ο Ε΄) Σύρους τε καὶ Ἀρμενίους, οὕς ἤγαγεν ἀπὸ Θεοδοσιουπόλεως καὶ 
Μελιτηνῆς, εἰς τὴν Θρᾴκην μετῴκισεν, ἐξ ὧν καὶ ἐπλατύνθη ἡ αἵρεσις τῶν Παυλικιάνων· G. 
OSTROGORSKY, Ιστορία, 2, ό.π. 33· Ι.Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία, 2, ό.π. 140-
141· ΑΙ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ιστορία, 21, ό.π. 125· Χ.Α. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Θράκη, 
ό.π. 69· J. KODER, Βυζάντιο, ό.π. 197. Σχετικά με την αίρεση των Παυλικιανών, αναλυτικά 
βλ. Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Οι Παυλιακιανοί. Η ιστορία και η διδασκαλία των από της εμφανίσεως 
μέχρι των νεωτέρων χρόνων, Αθήναι 1959· Αρχιμ. ΧΡ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, «Οι Παυλικιανοί 
της Θράκης κατά τη Βυζαντινή εποχή», Θρακική Επετηρίδα 11 (1999-2009) 231-236, όπου 
και βιβλιογραφία. 

33. Θεοφάνης, Χρονογραφία, ό.π. 429, 25-30:  …τῷ δ’ αὐτῷ χρόνῳ (756) ἐζήτησαν οἱ
Βούλγαροι πάκτα διὰ τὰ κτισθέντα κάστρα· καὶ τοῦ βασιλέως (Κωνσταντίνος Ε΄) ἀτιμάσαντος 
τὸν ἀποκρισιάριον αὐτῶν, ἐξῆλθον (οι Βούλγαροι) φωσατικῶς, καὶ ἦλθον ἕως τοῦ Μακροῦ 
τείχους κατὰ τῆς βασιλίδος πόλεως (Κωνσταντινούπολης) τὴν ὁρμὴν ποιησάμενοι. πολλὴν οὖν 
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Η πολιτική της ενίσχυσης της Θράκης και των βορείων συνόρων της Βυζαντι-
νής αυτοκρατορίας με τη μεταφορά πληθυσμών (αιρετικών) από τη Μ. Ασία συ-
νεχίσθηκε και στα χρόνια του Λέοντα Δ΄ του Χαζάρου (775-780), ο οποίος το 
777/8 εγκατέστησε στη Θράκη Ιακωβίτες μονοφυσίτες Σύρους, προερχόμενους 
από την περιοχή της Γερμανίκειας, οι οποίοι συνεργάζονταν με τους Άραβες34. Με 
τον εποικισμό τους ο Λέων θέλησε να εξουδετερώσει αυτόν τον κίνδυνο από την 
Ανατολή.  
Η ίδια πολιτική ακολουθήθηκε και στις αρχές του 9ου αιώνα, συγκεκριμένα το 

806/7, όταν ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Α΄ (802-811) για να ενισχύσει τον πλη-
θυσμό της Θράκης, που είχε αραιώσει πάλι λόγω των Βουλγαρικών επιδρομών, 
αλλά και να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα, έλαβε μέτρα εποικισμού και μετέφερε 
στην περιοχή πληθυσμούς από τη Μ. Ασία πάντα προσήλυτον καὶ πάροικον35.  
Αλλά και ο αυτοκράτορας Ιωάννης Τσιμισκής (969-976), ύστερα από αίτημα 

του πατριάρχη Αντιοχείας Θεοδώρου, μετέφερε από τις ανατολικές επαρχίες της 
αυτοκρατορίας τους Μανιχαίους (Παυλικιανούς), που διενεργούσαν εκεί προσηλυ-
τισμό και τους εγκατέστησε το 974/5 στη Θράκη, στην περιοχή της Φιλιππούπο-
λης (σημ. Plovdiv)36. Η μετακίνηση τέτοιων αιρετικών πληθυσμών έκρυβε κινδύ-

                                                 
ἅλωσιν ἐργασάμενοι καὶ αἰχμαλωσίαν λαβόντες ὑπέστρεψαν ἀβλαβεῖς εἰς τὰ ἴδια· Νικηφόρος 
πατριάρχης, Ἱστορία σύντομος, ό.π. 66, 15-21: …ταῦτα τοίνυν οἱ Βούλγαροι ὡς ἐπολίζοντο 
θεασάμενοι, φόρους ἤτουν παρὰ βασιλεῖ δέξασθαι. τοῦ δὲ (Κωνσταντίνου Ε΄) μὴ δεξαμένου οἵ 
γε στρατευσάμενοι τὰ ἐπὶ Θρᾴκης χωρία κατέτρεχον καὶ μικροῦ τοῦ μακροῦ καλουμένου τεί-
χους ἐπεξέθεον. ὁ δὲ (Κωνσταντίνος Ε΄) ἀντεπεξῄει καὶ συμβαλὼν πολέμῳ εἰς φυγὴν ἐτρέψατο 
καὶ ἐδίωκεν ἀνὰ κράτος καὶ πλείστους Βουλγάρους ἀνεῖλε· Ι.Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, 
Ιστορία, 2, ό.π. 141· ΑΙ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ιστορία, 21, ό.π. 125· Χ.Α. ΚΥΡΙΑΖΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, Θράκη, ό.π. 69. 

34. Θεοφάνης, Χρονογραφία, ό.π. 451, 11-27 και 452, 1-2: …ἐπέρασε δὲ (ο αυτοκράτορας 
Λέων Δ΄ από τη Μ. Ασία, από την περιοχή της Γερμανίκειας) καὶ τοὺς αἱρετικοὺς Σύρους (Ια-
κωβίτες) ἐν τῇ Θράκῃ καὶ κατῴκισεν αὐτοὺς ἐκεῖ· P. CHARANIS, Transfer of population, ό.π. 
144· Ι.Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία, 2, ό.π. 160-161· ΑΙ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, 
Ιστορία, 21, 125, σημ. 2· Αρχιμ. ΧΡ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Παυλικιανοί, ό.π. 232· J. KODER, 
Βυζάντιο, ό.π. 197. 

35. Θεοφάνης, Χρονογραφία, ό.π. 482, 30-32 και 483, 1-2: …ἀποστείλας δὲ (ο Νικηφό-
ρος Α΄) Βαρδάνιον τὸν σπαθάριον, τὸ ἐπίκλην Ἀνεμᾶν, πάντα προσήλυτον καὶ πάροικον ἐπαιχ-
μαλωτεύσας ἐπέρασεν (από τη Μ. Ασία) ἐν τῇ Θρᾴκῃ, οἰόμενος οὐκ ὀλίγην ὁλκὴν χρυσοῦ πορί-
σασθαι ἐξ αὐτῶν ἐξ ἐτησίων τελεσμάτων, ὁ πάντα διὰ τὸν φιλούμενον αὐτῷ χρυσὸν καὶ οὐ διὰ 
τὸν Χριστὸν πράττων· Ι.Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία, 2, ό.π. 192-193, 196· ΑΙ. 
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ιστορία, 21, ό.π. 372· Χ.Α. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Θράκη, ό.π. 72. 

36. Άννα Κομνηνή, Ἀλεξιὰς 3 (έκδ. B. Leib, Anne Comnène Alexiade. Règne de l’ empe-
reur Alexis I Comnène [1081-1118], Tome III [Livres XI-XV]. Texte établi et traduit, Paris 
1945) 179, 24-31: Ἀλλὰ τούτους δὴ τοὺς ἀπὸ Μάνεντος καὶ Παύλου καὶ Ἰωάννου, τῶν τῆς 
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νους για τη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Μπορεί οι πληθυσμοί αυτοί να ήταν ικανοί 
πολεμιστές και να συνέβαλαν (αρχικά) στην αποτελεσματική άμυνα του κράτους 
από το βορρά, συγχρόνως όμως ήταν απείθαρχοι, ασκούσαν προσηλυτιστική δρά-
ση, κακομεταχειρίζονταν τους εκεί ορθόδοξους πληθυσμούς και συνεργάζονταν με 
άλλους εχθρούς του Βυζαντίου, τους Πετσενέγους και Κουμάνους37. Η Άννα Κο-
μνηνή τονίζει χαρακτηριστικά ότι τὰ κύκλῳ Φιλιππουπόλεως πάντα ἦσαν 
αἱρετικοί38, εννοώντας τους Μανιχαίους (Παυλικιανούς Βογόμιλους), τους Ιακωβί-
τες και τους Αρμένιους. Ο πατέρας της, αυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός (1081-
1118) ανέλαβε δράση και το 1113/4, αφού πέρασε πρώτα από το μοναστικό κέ-
ντρο του Παπικίου39, μετέβη στη Φιλιππούπολη, προκειμένου να έχει θεολογικές 
συζητήσεις με τους εκεί Μανιχαίους, με στόχο τη μεταστροφή τους στην ορθόδοξη 
πίστη. Πράγματι η αποστολή του στέφθηκε με επιτυχία, καθώς πολλοί αιρετικοί 
μεταστράφηκαν στην ορθοδοξία και βαπτίσθηκαν40. Οι τρεις αρχηγοί τους (Κου-
λέοντας, Κούσινος και Φώλος) στάλθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και τέθηκαν 
υπό περιορισμό41.  
Νωρίτερα και ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β΄ Βουλγαροκτόνος (976-1025) κα-

τά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του τσάρου Σαμουήλ μετέφερε επανειλημ-

                                                 
Καλλινίκης, ἀγριωτέρους ὄντας τὰς γνώμας καὶ ὠμοὺς καὶ μέχρις αἵματος διακινδυνεύοντας ὁ 
ἐν βασιλεῦσιν ἐκεῖνος θαυμάσιος Ἰωάννης ὁ Τζιμισκῆς πολέμῳ νικήσας, ἐξανδραποδισάμενος 
ἐκ τῆς Ἀσίας, ἐκεῖθεν ἀπὸ τῶν Χαλύβων καὶ τῶν Ἀρμενιακῶν τόπων εἰς τὴν Θρᾴκην μετήνε-
γκε. Καὶ τὰ περὶ τὴν Φιλιππούπολιν αὐλίζεσθαι κατηνάγκασεν,…· P. CHARANIS, Transfer 
of population, ό.π. 145-146, 151-152· Αρχιμ. ΧΡ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Παυλικιανοί, ό.π. 
232· J. KODER, Βυζάντιο, ό.π. 198. Για τον πατριάρχη Αντιοχείας Θεόδωρο βλ. Ν.Λ. ΦΟ-
ΡΟΠΟΥΛΟΣ, «Θεόδωρος ο Β΄ (970-976) πατριάρχης Αντιοχείας», Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ 
Ἐγκυκλοπαιδεία 6 (1965) 218. Σχετικά με τη Φιλιππούπολη βλ. P. SOUSTAL, Thrakien, 
ό.π. 399-404. 

37. Άννα Κομνηνή, Ἀλεξιάς, 3, ό.π. 180, 20-30· Αρχιμ. ΧΡ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Παυλι-
κιανοί, ό.π. 232-233. 

38. Άννα Κομνηνή, Ἀλεξιάς, 3, ό.π. 180, 30 και 181, 1. 
39. Βλ. Γ.Χ. ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ, Ο μοναχισμός στη Θράκη κατά τους Βυζαντινούς αιώνες, 

Θεσσαλονίκη 2003, 87-88. 
40. Ο αυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός κατά τις θεολογικές συζητήσεις με τους Μανιχαίους 

είχε μαζί του στην ακολουθία του τον μητροπολίτη Νικαίας Ευστράτιο, τον μητροπολίτη Φι-
λιππουπόλεως και τον γαμπρό του, σύζυγο της κόρης του Άννας Κομνηνής, καίσαρα Νικηφόρο 
Βρυέννιο. Διεξοδικά βλ. Άννα Κομνηνή, Ἀλεξιάς, 3, ό.π. 181-185· Αρχιμ. ΧΡ. ΚΥΡΙΑΖΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, Παυλικιανοί, ό.π. 234-235. Για τον μητροπολίτη Νικαίας Ευστράτιο (1050-1120) 
βλ. Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ, Ευστράτιος Νικαίας λόγιος επίσκοπος του 
12ου αιώνα. Ο βίος και η εργογραφία του, Θεσσαλονίκη 2014. 

41. Άννα Κομνηνή, Ἀλεξιάς, 3, ό.π. 184, 3-9 και 185, 12-26· Αρχιμ. ΧΡ. ΚΥΡΙΑΖΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, Παυλικιανοί, ό.π. 235.  



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ 494 

μένα στη Θράκη (το 1003 και 1015) και συγκεκριμένα στην περιοχή του Βολε-
ρού, μεταξύ των ποταμών Νέστου και Έβρου, στη σημερινή Δυτική Θράκη, τους 
κατοίκους μακεδονικών φρουρίων που δεν ενέπνεαν εμπιστοσύνη, όπως για παρά-
δειγμα των Βοδηνών (σημ. Έδεσσας), ή τις βουλγαρικές φρουρές κάστρων της 
Θεσσαλίας που κατακτούσε ο αυτοκρατορικός στρατός42.  
Ανακεφαλαιωτικά θα λέγαμε τα ακόλουθα: 
1. Ήταν πάγια η Βυζαντινή πολιτική μεταφοράς και εγκατάστασης πληθυ-
σμών από μία περιοχή σε μία άλλη.  

2. Η ανωτέρω εποικιστική πολιτική εξυπηρετούσε γενικότερους σκοπούς: τη
δημογραφική πύκνωση του πληθυσμού, την κρατική ασφάλεια και άμυνα, 
την παγίωση της εσωτερικής κοινωνικής τάξης και τη θρησκευτική γαλή-
νη, την αγροτική και οικονομική πολιτική του Βυζαντίου, με την καλλιέρ-
γεια των χέρσων γαιών και την είσπραξη φόρων43.  

3. Ο μετακινούμενος πληθυσμός, ιδιαίτερα όταν επρόκειτο για αλλοεθνή φύ-
λα, παρέμενε συνήθως συμπαγής στη νέα του εγκατάσταση, ώστε να είναι 
πιο εύκολος ο έλεγχός του. Είχε την υποχρέωση στρατιωτικής συνδρομής 
και η αναγνώριση της βυζαντινής κυριαρχίας εκδηλωνόταν με την καταβο-
λή ορισμένου φόρου. Το Βυζαντινό κράτος, ακολουθώντας τη ρωμαϊκή πα-
ράδοση, επεδίωκε, σε πνεύμα ανεκτικότητας44, την ομαλή ένταξη των αλ-
λόφυλων στην πολιτική και οικονομική ζωή, επιτρέποντας σε αυτούς τη 
διατήρηση της κοινωνικής τους οργάνωσης και των θρησκευτικών τους δο-
ξασιών (για παράδειγμα ο εκχριστιανισμός των Σλάβων πραγματοποιήθη-

42. Ιωάννης Σκυλίτζης, Σύνοψις ἱστοριῶν, ό.π. 344, 16-19 και 345, 20-26: ὁ δὲ βασιλεὺς
(Βασίλειος Β΄) εἰσελθὼν εἰς Θετταλίαν τὰ ἐν αὐτῇ φρούρια ἤδη παρὰ τοῦ Σαμουὴλ κατασκα-
φέντα ἀνωρθώσατο, καὶ τὰ παρὰ τῶν Βουλγάρων κατεχόμενα ἐκπολιορκήσας τοὺς μὲν Βουλ-
γάρους ἐς τὸν λεγόμενον μετῴκισε Βολερόν, … ἐπανῆλθεν (ο Βασίλειος Β΄) εἰς τὰ λεγόμενα 
Βοδινά… καὶ ἐπεὶ μὴ ἑκουσίως παρεδίδοσαν ἑαυτοὺς οἱ ἔνδον (οι κάτοικοι των Βοδηνών), 
πολιορκίᾳ τοῦτο (το φρούριο των Βοδηνών) κατέσχε. καὶ τούτους (τους κατοίκους) ὁμοίως εἰς 
τὸν Βολερὸν ἀποικίσας, φρουρᾷ δὲ τοῦτο ὀχυρωσάμενος ἀξιολόγῳ, ἐπάνεισιν εἰς Θεσσαλονί-
κην, 352, 9-13: Ἔαρος δ’ ἐπιστάντος ὑπέστρεψε πάλιν (ο Βασίλειος Β΄) εἰς Βουλγαρίαν καὶ τῷ 
φρουρίῳ τῶν Βοδηνῶν προσίσχει. ἔφθασαν γὰρ οὗτοι (οι κάτοικοι των Βοδηνών), τὴν πρὸς 
βασιλέα πίστιν ἀπαρνησάμενοι, ἆραι κατὰ Ῥωμαίων ὅπλα. καρτερὰν οὖν ἐνστησάμενοι πολι-
ορκίαν ἠνάγκασε πίστεις λαβόντας ἑαυτοὺς ἐγχειρίσαι τοὺς ἔνδον. οὕς πάλιν ἐν τῷ Βολερῷ 
μετοικίσας,…· P. CHARANIS, Transfer of population, ό.π. 148· Ι.Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, Ιστορία, 2, ό.π. 456-457, 461· J. KODER, Βυζάντιο, ό.π. 198. Σχετικά με το Βολερόν 
βλ. P. SOUSTAL, Thrakien, ό.π. 50, 96, 212-213· Χ.Α. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Θράκη, ό.π. 
200 κ.ε., όπου και βιβλιογραφία.  

43. Βλ. P. CHARANIS, Transfer of population, ό.π. 150-151· ΑΙ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥ-
ΛΟΥ, Ιστορία, 21, ό.π. 369, 373-374. 

44. Βλ. ΑΙ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ιστορία, 22, ό.π. 404-406.
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κε αιώνες μετά την εγκατάστασή τους στη Βυζαντινή επικράτεια).  
4. Τέλος, οι υπήκοοι της αυτοκρατορίας, κάτοικοι παραμεθόριων επαρχιών,
υποχρεώνονταν σε μετεγκατάσταση σε άλλη περιοχή, όταν κρίνονταν επι-
κίνδυνοι εξαιτίας του θρησκευτικού προσηλυτισμού που ασκούσαν ή της 
συνεργασίας τους με γειτονικούς λαούς-εχθρούς του Βυζαντίου (χαρακτη-
ριστικό είναι το παράδειγμα των αιρετικών Μανιχαίων-Παυλικιανών, που 
συνεργάζονταν με τους Άραβες)45. 

SUMMARY 

Georgios Chr. Charizanis, Settlements of people in Thrace  
during the Byzantine centuries 

The purpose of this paper is to present the settlements of people (foreigners 
or citizens of the Byzantine empire) that have taken place during the byzantine 
centuries in the area of Thrace.  

By the term Thrace, we mean during the early byzantine period, except for 
the province of Thrace, the extended region of dioecesis Thraciae, the borders of 
which were from the Aegean sea to the Danube river. Later from the 2nd half of 
the 7th c., the thema of Thrace was organised (680-687) from the south of the 
Haemus mountains (nowadays Stara Planina) to Constantinople. As a matter of 
fact, the thema of Thrace was split and other themata were formed. 

The mission of the Byzantine empire was the preservation and the mainte-
nance of the borders inherited from the Roman imperium. Furthermore, a stable 
policy of settlements of people in its regions followed with specific goals: the 
demographic density of population, the agricultural and economic policy of culti-
vation of deserted lands and the collection of taxes, the state security and de-
fense, the internal social order and the religious peace.  

During the centuries, people that were hostile to Byzantium made from time 
to time invasions, plundered or conquered its regions. They sometimes settled 
permanently in its lands, either taking advantage of the weakness or the toler-
ance of the Byzantine state, or after an agreement (foedus) with the Byzantine 
emperor. People having settled in the extended region of Thrace were the Goths 
(4th c.), the Huns (5th c.), the Slavs (7th c.), the Bulgarians (last quarter of the 
7th c.), who established their own state (681), the Petchenegs or Patzinacs (in 
the middle of the 11th c.) and finally the Ottoman Turks (after the middle of the 
14th c.).  

45. Βλ. ΑΙ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ιστορία, 21, ό.π. 374.
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Except for the settlement of foreigners, obligatory settlements of people, who 
were citizens of the Byzantine empire or came from its boundary regions, were 
made in Thrace from time to time for various reasons by decisions of the central 
government. Such people were the Isaurians (end of the 5th c.), the hereticals 
monophysites Syrians and Armenians, from the east borders of the Byzantine 
empire (8th and beginning of 9th c.), the Manichaeans (Paulicians), also from the 
east provinces of the Byzantine empire, who settled in the region of Philippopolis 
(nowadays Plovdiv) (2nd half of the 10th c.), as well as Bulgarians from the 
state of czar Samuel or other populations from Macedonia and Thessaly, who 
were settled in the region of Voleron, nowadays the Greek Western Thrace (1st 
quarter of the 11th c.). 

 



ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
«ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ»; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

Η Θράκη, η οποία στις 10 Αυγούστου 1920 ενσωματώθηκε επίσημα στην ελ-
ληνική επικράτεια με τη λεγόμενη «ειδική» ή «μικρή» συνθήκη των Σεβρών1, α-
ποτελεί μικρό μόνον τμήμα (περίπου το 11%) της «μείζονος Θράκης»2, το οποίο 
ορίζεται ανατολικά από τον ποταμό Έβρο, νότια από το Θρακικό Πέλαγος, δυτικά 
από τον ποταμό Νέστο και βόρεια από την οροσειρά της Ροδόπης.  
Η περιοχή αυτή ονομάζεται ως σήμερα «Δυτική Θράκη», μολονότι γεωγραφι-

κά δεν αποτελεί το δυτικό τμήμα της «μείζονος Θράκης», αλλά το νοτιοδυτικό. 
Τίθεται λοιπόν το εύλογο ερώτημα πότε και για ποιον λόγο το τμήμα που εν-

σωματώθηκε στην Ελλάδα πήρε αυτήν την ονομασία; 
Ο πρώτος –τουλάχιστον απ’ όσο γνωρίζω– που επιχείρησε να δώσει απάντηση 

στο παραπάνω ερώτημα υπήρξε ο Νικόλαος Κ. Κωνσταντόπουλος, πρώην «πλη-
ρεξούσιος των Σαράντα Εκκλησιών και βουλευτής Σερρών»3, ο οποίος σε μια μι-
κρή σχετικά και δυσεύρετη σήμερα μελέτη του, σημείωσε τα εξής: «Ὁ ὅρος “Δυτι-
κὴ Θράκη” δὲν ὑπῆρχεν ἐκ παλαιοῦ ἢ ἀνέκαθεν ἐν τῇ γεωγραφικῇ ἱστορία τῆς 
Ἑλλην. Χερσονήσου. Εἶναι πολιτικὸν πλᾶσμα νεωτέρας κατασκευῆς, δημιούργη-
μα τουτέστιν πολιτικῆς ἀνάγκης τῶν τελευταίων ἐτῶν ἢ τῶν προσφάτων δεκαετη-
ρίδων, χρονολογουμένων κυρίως ἀπὸ τῆς συνθήκης τοῦ Βουκουρεστίου (28 Ἰουλ. 

1. Μ. ΠΑΞΙΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ, Η Δυτική Θράκη στην εξωτερική πολιτική της
Βουλγαρίας, Αθήνα, Gutenberg, 1997, 67· Λ. ΔΙΒΑΝΗ, Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας 
(1830-1947). Απόπειρα πατριδογνωσίας, Αθήνα, Καστανιώτης, 2001, 605, 627-630· K. 
ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Η ελληνική εξωτερική πολιτική, 1900-1945, Αθήνα, Εστία, 72001, 154.  

2. Με τον όρο αυτόν εννοώ τον γεωγραφικό χώρο σχήματος τραπεζίου που ορίζεται προς
βορράν από την οροσειρά του Αίμου, προς ανατολάς από τον Εύξεινο Πόντο, προς νότον από την 
Προποντίδα, τον Ελλήσποντο και το Θρακικό Πέλαγος και προς δυσμάς από τον ποταμό Νέστο 
και τη δυτική πλευρά της οροσειράς της Ροδόπης. Για το πώς ο γεωγραφικός χώρος της Θράκης 
κατέληξε να πάρει αυτήν τη μορφή βλ. Κ.Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, «Η Θράκη κατά τους Έλληνες 
γεωγράφους της οθωμανικής εποχής», Περί Θράκης 1 (2001) 85-106.  

3. Σύντομη βιογραφία του βλ. Μ. ΚΟΥΚΟΣ – ΕΥ. ΤΣΙΑΚΙΡΗ, Η προσφορά Θρακών εκ-
παιδευτικών στα γράμματα και στο έθνος, Κομοτηνή, Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών, 
1997, 117-118.  
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1913 π.ἡ.) […] Ἔκτοτε ἐπεκράτησεν ἡ χρῆσις τοῦ ὅρου “Δυτικὴ Θράκη” (διὰ τὸ 
οὕτω κατακυρωθὲν εἰς τὴν Βουλγαρίαν θρακικὸν τμῆμα) κατ’ ἀντιδιαστολὴν τῆς 
ἐκεῖθεν τοῦ Ἕβρου ὑπολειφθείσης καὶ μέχρι τοῦ Βοσπόρου ἐκτεινομένης τουρκι-
κῆς Θράκης, ἥτις ἐκλήθη, ὡς ἦτο ἑπόμενον, “Ἀνατολική”»4. 
Αντίθετα, η Μιράντα Παξιμαδοπούλου-Σταυρινού υποστήριξε πως «μέχρι το 

1913 οι όροι δυτική και ανατολική Θράκη ήταν καθαρά γεωγραφικοί και το φυσι-
κό τους σύνορο ήταν ο ποταμός Έβρος και ο παραπόταμός του Τούνζα»5. 
Ξεκινώντας από την τελευταία επισήμανση, έκρινα σκόπιμο να αναζητήσω 

εγχειρίδια γεωγραφίας δημοσιευμένα πριν από το 1913, προκειμένου να διαπι-
στώσω, αν πράγματι οι όροι «Ανατολική» και «Δυτική Θράκη» ήταν σε χρήση 
στην ελληνική γλώσσα.  
Πρώτ’ απ’ όλα λοιπόν αναζήτησα εγχειρίδια που είχαν εκδοθεί στην Κωνστα-

ντινούπολη και ήταν σε χρήση στα ελληνικά σχολεία που λειτουργούσαν στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία6. Το πρώτο απ’ αυτά που μπόρεσα να εντοπίσω έχει 
συγγραφέα τον Π. Παπαρρούση και απευθυνόταν στους μαθητές των «Ελληνικών 
σχολείων» της εποχής. Στις ενότητες που περιγράφεται η μείζων Θράκη7 δεν 
χρησιμοποιούνται οι όροι «Ανατολική» και «Δυτική Θράκη». 
Το δεύτερο εγχειρίδιο έχει συγγραφέα τον Β. Α. Μυστακίδη και φέρει την έν-

δειξη «πρὸς χρῆσιν τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων καὶ Παρθεναγωγείων»8. Στο κεφά-
λαιο με τίτλο «Θράκη»9 υπάρχει ιδιαίτερη ενότητα για την «Ἀνατολικὴ Ρουμηλί-
α» με την χαρακτηριστική μάλιστα διευκρίνιση «Β. Θράκη» σε παρένθεση10, αλλά 
καμιά αναφορά σε «Δυτική» ή «Ανατολική Θράκη». Αντίθετα, όταν ο συγγραφέας 

                                                  
4. Η μελέτη αυτή συνολικής έκτασης μόλις 18 σελίδων δημοσιεύτηκε από την Εταιρεία 

Θρακικών Μελετών, εγκαινιάζοντας τη σειρά μελετών που εκδίδει έκτοτε η τελευταία. Βλ. Ν. 
Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Περὶ τῶν διεκδικήσεών μας ἐπὶ τῆς ἐντεῦθεν τοῦ Ἕβρου ὑπολοί-
που Θράκης (καὶ περὶ τῆς γραμμῆς τοῦ Ἕβρου), Ἀθῆναι 1944, 3-4. 

5. Μ. ΠΑΞΙΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ, Η Δυτική Θράκη στην εξωτερική πολιτική της 
Βουλγαρίας, ό.π. 31. 

6. Κατάλογο των «διδακτικών βιβλίων» γεωγραφίας που είχαν εγκριθεί από την «Πατριαρ-
χική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή» «ως μη επιλήψιμα» δημοσίευσε η ΣΤ. ΖΙΩΓΟΥ-
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ στο: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Οθωμανική Διοίκηση και η Εκπαίδευ-
ση του Γένους. Κείμενα-Πηγές: 1830-1914, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη, 1998, 332. 

7. Π. ΠΑΠΑΡΡΟΥΣΗΣ, Στοιχεῖα γεωγραφίας εἰς δύο κύκλους διῃρημένα πρὸς χρῆσιν 
τῶν ἐν τοῖς Ἑλληνικοῖς σχολείοις διδασκομένων, Κωνσταντινούπολις 1884, 233-236 και 273-
281. Η έκδοση αυτή φέρει την ένδειξη «ἔκδοσις δευτέρα ὅλως μεταρρυθμισμένη».  

8. Β.Α. ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ, Γεωγραφικὸν ἐγχειρίδιον πρὸς χρῆσιν τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων 
καὶ Παρθεναγωγείων μετὰ σχημάτων καὶ εἰκόνων. Κατά τὰ νεώτατα τῆς ἐπιστήμης πορίσμα-
τα εἰς δύο τεύχη, Κωνσταντινούπολις 1893. 

9. Β.Α. ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ, Γεωγραφικὸν ἐγχειρίδιον, ό.π. 119-133. 
10. Β.Α. ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ, ό.π. 131. 
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αναφέρεται στη σημερινή τουρκική Θράκη, χρησιμοποιεί τον όρο «ἡ ἐντεῦθεν τοῦ 
Ἕβρου Θράκη»11. 
Το τρίτο κατά σειράν εγχειρίδιο γεωγραφίας –και ιστορίας– που επεσήμανα 

είναι αφιερωμένο εξολοκλήρου στη Θράκη, έχει ως συγγραφέα τον Αλέξανδρο Δ. 
Βασιλόπουλο και εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 191412. Μολονότι ο συγ-
γραφέας, πρώτον, κάνει λεπτομερή αναφορά στις ονομασίες που κατά καιρούς 
δόθηκαν στη Θράκη13 και, δεύτερον, γνωρίζει και χρησιμοποιεί τον όρο «Ρωμυλί-
α»14, δεν χρησιμοποιεί τους όρους «Δυτική» και «Ανατολική Θράκη». Αντίθετα, 
όταν αναφέρεται στη σημερινή τουρκική Θράκη, χρησιμοποιεί τον γεωγραφικό 
όρο «νοτιοανατολικὸν τμῆμα τῆς Θράκης»15, ενώ όταν κάνει λόγο για τη διοικητι-
κή διαίρεση της ίδιας περιοχής αναφέρεται στην «ὑπολειφθεῖσαν εἰς τὴν Τουρκίαν 
Θράκην μετὰ τοὺς τελευταίους δύο βαλκανικοὺς πολέμους»16. 
Δεύτερον, ανέτρεξα στα παρακάτω εγχειρίδια γεωγραφίας που εκδόθηκαν 

στην Αθήνα από το 1885 ως το 1912 και ήταν σε χρήση στα σχολεία όλων των 
βαθμίδων του ελληνικού κράτους: 

1. Ἀντωνιάδου, Α. Ι., Ἐγχειρίδιον τῆς συγχρόνου γεωγραφίας πρὸς χρῆσιν
τῶν Γυμνασίων, ἔκδοσις τρίτη ἐπηυξημένη και μετερρυθμισμένη, Ἐν 
Ἀθήναις παρὰ τῷ ἐκδότῃ Σ. Κ. Βλαστῷ, 1885 (για τη Θράκη βλ. στις 
σελ. 111-117), 

2. Δήμιτσα, Μαργαρίτου Γ., Γεωγραφία φυσικὴ καὶ πολιτικὴ πρὸς χρῆσιν
τῶν Γυμνασίων, Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ τυπογραφείου «Ὁ Παλαμήδης», 
1885 (για τη Θράκη βλ. στις σελ. 102-110), 

11. Β.Α. ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ, ό.π. 129.
12. ΑΛ. Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ἡ Ὀθωμανικὴ Θράκη μετὰ γεωγραφικοῦ καὶ ἱστορικοῦ

χάρτου καὶ καλλιτεχνικῶν εἰκόνων, Κωνσταντινούπολις 1914. Αξίζει να σημειώσω εδώ ότι, 
μολονότι το βιβλίο έχει εκδοθεί το 1914, ο συγγραφέας υπογράφει τον πρόλογό του «τῇ 30 
Ὀκτωβρίου 1913», δηλ. δυόμιση μήνες μετά από την υπογραφή της συνθήκης του Βουκουρε-
στίου και ενάμιση μετά από την βουλγαροτουρκική συνθήκη της Κωνσταντινούπολης.  

13. ΑΛ. Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ἡ Ὀθωμανικὴ Θράκη, ό.π. 7-8 και 17.
14. ΑΛ. Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ό.π. 8.
15. ΑΛ. Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ό.π.
16. ΑΛ. Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ό.π. 17. Το αξιοσημείωτο είναι πως ο συγγραφέας στο συ-

γκεκριμένο εγχειρίδιο, ενώ κάνει αναφορές στην κατάληψη της Θράκης από τους Βούλγαρους 
κατά τη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, «εἰς τὰς θηριωδίας καὶ ἁρπαγὰς τῶν Βουλγά-
ρων», καθώς και στα «ὅρια τῆς Τουρκίας καὶ Βουλγαρίας κατὰ τὸ πρῶτον ἄρθρον τῆς συνθήκης 
τῆς Κ/Πόλεως (15 Σεπτεμβρίου 1913)», δεν κάνει χρήση των όρων «Δυτική» και «Ανατολική 
Θράκη», παρά το γεγονός ότι τον Οκτώβριο του 1913, όταν προλογίζει το βιβλίο του, η νότιος 
Θράκη έχει ήδη χωριστεί σε δύο τμήματα που έχουν προσαρτηθεί στη Βουλγαρία και την Οθω-
μανική Αυτοκρατορία αντίστοιχα.  
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3. Σακελλαρίου, Α. Α., Στοιχειώδης γεωγραφία πολιτικὴ καὶ φυσικὴ πρὸς
χρῆσιν τῆς ἐν τοῖς Ἑλληνικοῖς Σχολείοις σπουδαζούσης νεολαίας, Ἐν
Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ βιβλιοπωλείου Π. Δ. Σακελλαρίου, 1886 (για τη Θράκη
βλ. στις σελ. 62 και 66-68),

4. Ἰωαννίδου Ὀλυμπίου, Δημ., Ἐγχειρίδιον γεωγραφίας, Ἐν Ἀθήναις, Τύ-
ποις «Κορίννης» – Ὁδὸς Προαστείου ἀριθ. 10, 1892 (για τη Θράκη βλ.
στις σελ. 464-471),

5. Χαμουδόπουλου, Μηνᾶ Δ., Γεωγραφία φυσικὴ καὶ πολιτικὴ πρὸς χρῆσιν
τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων καὶ Παρθεναγωγείων, Ἐν Ἀθήναις, Ἐκδότης
Ἀλέξανδρος Παπαγεωργίου – Ὁδὸς Ὀφθαλμιατρείου 3, 1892 (για την
«Ευρωπαϊκή Τουρκία» βλ. στις σελ. 66-72),

6. Μητσοπούλου, Κωνσταντίνου Μ., Γεωγραφία φυσικὴ καὶ πολιτικὴ πρὸς
χρῆσιν τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων, Ἐν Ἀθήναις, Παρὰ τῷ ἐκδότῃ Σ. Κ.
Βλαστῷ, 1900 (για τη Θράκη βλ. στις σελ. 102-105),

7. Μεταξᾶ, Νικολάου, Γεωγραφία - Ἄτλας (Περιλαμβάνουσα ἐν τέλει καὶ ἐπί-
τομον οἰκονομικὴν γεωγραφίαν) πρὸς χρῆσιν τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Γυμνασίων καὶ Παρθεναγωγείων, Ἐν Ἀθήναις, Ἐκδότης Ἰωάννης Δ.
Κολλάρος Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας», 1911 (για τη Θράκη βλ. στις σελ.
118-122).

Σε κανένα από τα παραπάνω εγχειρίδια γεωγραφίας δεν εντόπισα τους όρους 
«Δυτική» ή «Ανατολική Θράκη» με τη γεωγραφική τους σημασία.  
Από όλα τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα πως οι όροι «Δυτική» και 

«Ανατολική Θράκη» δεν ήταν σε χρήση από τους έλληνες συγγραφείς των εγχει-
ριδίων γεωγραφίας πριν από τους Βαλκανικούς Πολέμους των ετών 1912-1913. 
Μπορεί ορισμένοι να χρησιμοποιούσαν τους όρους «νοτιοανατολικόν τμήμα» ή 
«δυτικομεσημβρινόν μέρος»17 της Θράκης, για να προσδιορίσουν τον γεωγραφικό 
χώρο στον οποίο αναφέρονταν, αλλά οι όροι «Δυτική» και «Ανατολική Θράκη» δεν 
ήταν καθιερωμένοι ως γεωγραφικοί όροι στην ελληνική γλώσσα18. 

17. Τον όρο αυτόν χρησιμοποίησε ο Μ. ΜΕΛΙΡΡΥΤΟΣ, Περιγραφὴ ἱστορικὴ καὶ γεωγρα-
φικὴ ὑπ’ ἐκκλησιαστικὴν ἔποψιν τῆς Θεοσώστου ἐπαρχίας Μαρωνείας, Κωνσταντινούπολις 
1871 (φωτομηχανική ανατύπωση στη Μαρώνεια 2007), 11: «Ἡ ἐπαρχία αὕτη κεῖται ἐν Θρά-
κῃ, εἰς τὸ δυτικομεσημβρινὸν μέρος αὐτῆς». Παρόμοιο όρο («νοτιοδυτική Θράκη») χρησιμοποί-
ησε και ο Ν. Γ. Χατζόπουλος σε έκθεση που συνέταξε το 1868 (Το παράθεμα στου Γ. Π. ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΟΥ, Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Σταυροδρόμι στο Θρακικό Πέλαγος, Αλεξαν-
δρούπολη, Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Ο.Ε., 2007, 39).  

18. Αξίζει να σημειώσω εδώ ότι στους χάρτες που φιλοτέχνησαν ευρωπαίοι και έλληνες
χαρτογράφοι από τον 15ο ως τον 19ο αι. χρησιμοποιείται ο όρος «Θράκη», αλλά όχι οι όροι «Δυ-
τική» και «Ανατολική Θράκη» (βλ. Κ. Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, «Η Θράκη κατά τους έλληνες γε-
ωγράφους της οθωμανικής εποχής», ό.π. 102).  
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Χάρτης της Θράκης που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «L’ Illustration – Journal 
Universel Hebdomadaire», αρ. Τεύχ. 3684 (4 Οκτωβρίου 1913)257 

Την ορθότητα του συμπεράσματος αυτού επιβεβαιώνει η υπηρεσιακή αλληλο-
γραφία του Ελληνικού Στρατού, ο οποίος κατά τη διάρκεια του Β΄ Βαλκανικού 
Πολέμου κατέλαβε τον Ιούλιο του 1913 το νότιο τμήμα του γεωγραφικού χώρου 
ανάμεσα στους ποταμούς Νέστο και Έβρο. Στα τηλεγραφήματα που αντηλλάγη-
σαν τότε ανάμεσα στο Γενικό Επιτελείο και τις μονάδες που επιχειρούσαν στην 
περιοχή, καθώς και σ’ εκείνα που αντήλλαξαν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄ και ο 
πρωθυπουργός Ελ. Βενιζέλος19, ενώ χρησιμοποιείται συνεχώς ο όρος «Θράκη», 
δεν χρησιμοποιούνται ούτε μία φορά οι όροι «Δυτική» και «Ανατολική Θράκη». 

                                                  
19. Τα τηλεγραφήματα αυτά έχουν δημοσιευτεί από τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού στον 

τόμο με τίτλο Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς κατὰ τοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους, 1912-1913, τόμ. Γ2 – 
Παραρτήματα, Ἀθῆναι 1935. 
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Αν πραγματικά οι όροι αυτοί είχαν καθιερωθεί ως γεωγραφικοί όροι, είναι απολύ-
τως βέβαιο, κατά τη γνώμη μου, ότι θα τους χρησιμοποιούσαν οι υπηρεσίες του 
Ελληνικού Στρατού.  
Επανέρχομαι στην επισήμανση του Νικόλαου Κ. Κωνσταντόπουλου, σύμφωνα 

με τον οποίο ο όρος «εἶναι πολιτικὸν πλᾶσμα» που καθιερώθηκε μετά από την 
υπογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου (28/7/1913 π.ημ.), με την οποία η 
νότια Θράκη χωρίστηκε σε δύο τμήματα, από τα οποία το μεν «δυτικό» παραχω-
ρήθηκε στη Βουλγαρία, ενώ το «ανατολικό» στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Αν και ο Ν. Κ. Κωνσταντόπουλος δεν ισχυρίστηκε πως οι όροι αυτοί χρησιμο-

ποιήθηκαν από τους συντάκτες της συνθήκης του Βουκουρεστίου, θα περίμενε 
κανείς πως, αφού καθιερώθηκαν μετά από την υπογραφή της, κατά πάσα πιθανό-
τητα οι δύο επίμαχοι αυτοί όροι υπάρχουν στο κείμενό της. Παρ’ όλα αυτά, από 
την προσεκτική μελέτη της συγκεκριμένης συνθήκης προκύπτει ότι οι όροι αυτοί 
ουδόλως χρησιμοποιήθηκαν20.  
Ωστόσο, η επισήμανσή του ότι ο όρος «Δυτική Θράκη» είναι «πολιτικό πλά-

σμα» που καθιερώθηκε μετά το 1913 φαίνεται, κατά τη γνώμη μου, ότι είναι σω-
στή. Κι αυτό γιατί, ενώ ως το 1912 ολόκληρη η νότια Θράκη ανήκε στην Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία και αποτελούσε διοικητικά το «βιλαέτιο Αδριανούπολης»21, το 
1913 με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου χωρίστηκε πολιτικά για πρώτη φορά σε 
«Δυτική» και «Ανατολική» που προσαρτήθηκαν στη Βουλγαρία και την Οθωμανι-
κή Αυτοκρατορία αντίστοιχα.  
Ξεκινώντας από την τελευταία επισήμανση, ανέτρεξα στον ελληνικό τύπο της 

εποχής, θεωρώντας ότι, αν η ονομασία «Δυτική Θράκη» εμφανίστηκε ως πολιτι-
κός όρος μετά από την υπογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου, θα έχει ο-
πωσδήποτε καταγραφεί στις ελληνικές εφημερίδες του 1913.  
Για την έρευνά μου επέλεξα δύο από τις σημαντικότερες καθημερινές αθηναϊ-

κές εφημερίδες της εποχής, το «Εμπρός» και το «Σκριπ». Κι αυτό για δύο λόγους: 
Πρώτον, γιατί είχαν μεγάλη κυκλοφορία και ανταγωνίζονταν η μία την άλλη και, 
δεύτερον, γιατί από πολιτική άποψη, η πρώτη αντιμετώπιζε μάλλον θετικά την 
βενιζελική παράταξη, ενώ η δεύτερη πρέσβευε φιλομοναρχικές αντιλήψεις22.  
Από την προσεκτική μελέτη των φύλλων που κυκλοφόρησαν από τις αρχές Ι-

                                                  
20. Το πλήρες κείμενο της συνθήκης στην ελληνική και στη γαλλική γλώσσα δημοσιεύτη-

κε στο ΦΕΚ αρ. φύλλου 217/28 Οκτωβρίου 1913 (τεύχ. Α΄) 669-681.  
21. Έχω υπόψη μου οθωμανικούς χάρτες των αρχών του 20ου αι. με επιγραφές στα οσμαν-

λίδικα, στους οποίους ο γεωγραφικός χώρος της νότιας Θράκης φέρει μόνον την διοικητική ονο-
μασία «Βιλαέτιο Αδριανούπολης». Σε κανέναν απ’ όσους έχω συμβουλευτεί δεν υπάρχουν οι όροι 
«Ανατολική» και «Δυτική Θράκη».  

22. Λ. ΔΡΟΥΛΙΑ – Γ. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΥ (επιμ.), Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύ-
που, 1784-1974, Αθήνα, ΕΙΕ/ΙΝΕ, 2008, Β΄, 179-181, και Δ΄, 106-107.  
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ουλίου ως τις αρχές Οκτωβρίου 1913 προέκυψε ότι ο όρος «Δυτική Θράκη» εμφα-
νίστηκε πριν από την υπογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου, η οποία, όπως 
είναι γνωστό, έγινε στις 28 Ιουλίου 1913 (π.ημ.). Συγκεκριμένα, στην εφημερίδα 
«Εμπρός» τον εντόπισα για πρώτη φορά στις 1323 και για δεύτερη φορά στις 22 
Ιουλίου 1913 (π.ημ.)24. Αντίθετα, στην εφημερίδα «Σκριπ» ο όρος χρησιμοποιή-
θηκε για πρώτη φορά στις 11 Αυγούστου 1913 (π.ημ.)25. Έκτοτε ο όρος αυτός 
εμφανίζεται μεν στις δύο παραπάνω ελληνικές εφημερίδες, αλλά πολύ συχνότερα 
οι συντάκτες τους, όταν αναφέρονταν στον συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, χρη-
σιμοποιούσαν άλλους όρους, όπως για παράδειγμα «τα δυτικώτατα τμήματα της 
Θράκης»26 «η προς δυσμάς του Έβρου θρακική χώρα»27, «το πέραν του Έβρου 
μέχρι Νέστου τμήμα της Θράκης»28, «τα βουλγαρικά εδάφη επί της δεξιάς όχθης 
του Μαρίτσα»29 κ.ά. 
Το συμπέρασμα που προκύπτει από τη μελέτη του αθηναϊκού τύπου της επο-

χής είναι ότι ο όρος «Δυτική Θράκη» είχε καταχωριστεί στην ελληνική γλώσσα 
λίγο πριν από την υπογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου. Αν όμως το στοι-
χείο αυτό το συνδυάσουμε με το γεγονός ότι ο όρος δεν υπάρχει στο κείμενο της 
συνθήκης, γίνεται φανερό ότι δεν ήταν η συνθήκη του Βουκουρεστίου ο λόγος, ε-
ξαιτίας του οποίου καθιερώθηκε ο συγκεκριμένος όρος.  
Επομένως, παραμένει το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος που έθεσα στην αρ-

χή της παρούσας εργασίας: Για ποιο λόγο καθιερώθηκε στην ελληνική ο όρος 
«Δυτική Θράκη»; 

23. Αρ. φ. 6010/13-7-1913. Ο όρος εμφανίζεται στην τέταρτη σελίδα, όπου δημοσιεύεται
η είδηση της κατάληψης του Δεδέαγατς (= Αλεξανδρούπολη) από άγημα του Ελληνικού Πολε-
μικού Ναυτικού. 

24. Αρ. φ. 6019/22-7-1913. Ο όρος εμφανίζεται σε άρθρο με τίτλο «Τὰ ἑλληνικὰ δικαιώ-
ματα εἰς τὴν Μακεδονίαν» που υπογράφει ο «ἔκτακτος ἀπεσταλμένος» της εφημερίδας Δ. Φι-
λιππίδης και δημοσιεύεται στην τρίτη σελίδα. Ο αρθρογράφος, υποστηρίζοντας την άποψη ότι η 
Ελλάδα πρέπει να προσαρτήσει την Αν. Μακεδονία και μέρος της Θράκης, γράφει τα εξής χα-
ρακτηριστικά: «Τὰ τμήματα ταῦτα ἀποτελοῦνται ἀπὸ τὰς ἐκκλησιαστικὰς ἐπαρχίας Μαρωνείας 
(ἕδρα τοῦ μητροπολίτου ἡ Γκιμουλτσίνα) καὶ Ξάνθης ἡ ὁποία περιλαμβάνει καὶ τὴν Καβάλλαν, 
πρὸς ἀπόδειξιν ἀκριβὴ τῆς ἱστορικῆς καὶ γεωγραφικῆς συνοχῆς τῆς ἀνατολικῆς Μακεδονίας 
μετὰ τῆς λεγομένης κοινῶς δυτικῆς Θράκης». Είναι προφανές ότι ο τελευταίος όρος δεν έχει τη 
σημασία που απέκτησε αργότερα. Πέρα απ’ αυτό, είναι εξαιρετικά περίεργο πώς η ονομασία 
«δυτική Θράκη», ενώ φαίνεται πως ήταν συνήθης, απαντά σπανιότατα στις εφημερίδες της 
εποχής, συμπεριλαμβανομένου και του «Εμπρός».  

25. Αρ. φ. 6.453, σ. 5.
26. Εμπρός, 19/7/1913.
27. Εμπρός, 27/8/1913
28. Σκριπ, 15/8/1913.
29. Σκριπ, 4/8/1913.
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Μελετώντας προσεκτικά τις δύο αθηναϊκές εφημερίδες που μνημόνευσα πα-
ραπάνω, διαπίστωσα ότι η χρήση του όρου «Δυτική Θράκη» γίνεται ολοένα και 
συχνότερη από τα τέλη Αυγούστου 1913 (π.ημ.) και μετά και συνδυάζεται με το 
κίνημα αυτονόμησης που ξέσπασε ακριβώς τότε στην περιοχή30.  
Αξίζει στο σημείο αυτό να σημειώσω πως το ζήτημα της αυτονόμησης της 

Θράκης απασχολούσε τον αθηναϊκό τύπο ήδη από τις αρχές Ιουλίου 1913, εξαιτί-
ας της πολύπλοκης κατάστασης που δημιουργήθηκε εκεί λόγω του Β΄ Βαλκανικού 
Πολέμου31. Συγκεκριμένα, στην εφημερίδα «Εμπρός» επεσήμανα δύο πρωτοσέλι-
δα άρθρα σχετικά με το ζήτημα αυτό τα οποία δημοσιεύτηκαν στις 6 και 9 Ιουλί-
ου 191332, ενώ στο «Σκριπ» δημοσιεύτηκε στις 9/7/1913 η είδηση ότι η Γερμα-
νία προωθούσε τη λύση της αυτονόμησης της Θράκης33.  
Μετά από την υπογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου, με την οποία η 

περιοχή ανάμεσα στον Νέστο και τον Έβρο παραχωρήθηκε στη Βουλγαρία, το 
ζήτημα της αυτονόμησής της έγινε αντικείμενο έντονων διαβουλεύσεων μεταξύ 
των ελληνικών πολιτικών κύκλων34. Μάλιστα, ο κομοτηναίος τότε μητροπολίτης 
Τραπεζούντας Χρύσανθος, εκπροσωπώντας τους «συμπολίτας του», έσπευσε στην 
Αθήνα στο «δεύτερο δεκαπενθήμερο τοῦ μηνὸς Αὐγούστου 1913» και σε ιδιαίτερη 
συνάντησή του με τον Ελ. Βενιζέλο του υπέβαλε την πρόταση για την «ἀνακήρυξη 
τῆς Δυτικῆς Θράκης εἰς Αὐτόνομον Πολιτείαν»35. Ο τελευταίος όμως την απέρρι-

                                                  
30. Στο «Σκριπ» έχουμε καθημερινές σχεδόν αναφορές στη «Δυτική Θράκη» και στο κίνη-

μα της αυτονόμησής της (1, 2, 3, 4, 9 και 12/9/1913). Το ίδιο και στο «Εμπρός» (30/8/1913, 
1, 2, 3 και 4/9/1913).  

31. Θυμίζω πως το νότιο τμήμα της περιοχής ανάμεσα στον Νέστο και τον Έβρο κατε-
λήφθη στα μέσα Ιουλίου από τον Ελληνικό Στρατό, το βόρειο μέρος παρέμεινε υπό βουλγαρική 
κατοχή, ενώ στα τέλη Ιουλίου οθωμανικά στρατεύματα κατέλαβαν εδάφη δυτικά του Έβρου ως 
το Σουφλί.  

32. Την πρώτη φορά το άρθρο φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Τὸ μέγα ζήτημα τῆς 
αὐτονομίας τῆς Θράκης», ενώ τη δεύτερη τον τίτλο «Τὸ ζήτημα τῆς Θράκης μεταξὺ τῶν Συμ-
μάχων καὶ τῆς Εὐρώπης». 

33. Αρ. φ. 6470/9-7-1913, σ. 5. 
34. Ένθερμος υποστηρικτής αυτής της λύσης υπήρξε ο Ίων Δραγούμης. Για πρώτη φορά 

μάλιστα την πρότεινε σε επιστολή του προς τον Χαρίσιο Βαμβακά στις 22 Μαΐου 1913 
[ΚΑΛΛ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ-ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, «Συμβολή στη διπλωματική ιστορία της Θρά-
κης κατά το 1913», Θρακική Επετηρίδα 3 (1982) 48]. Την ίδια ιδέα φαίνεται ότι επεχείρησε 
να προτείνει στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και μετά από την υπογραφή της συνθήκης 
του Βουκουρεστίου, αλλά χωρίς επιτυχία. Βλ. Φ. ΣΤΕΦ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, Ημερολόγιο. Βαλκα-
νικοί Πόλεμοι, 1912-1913, Εισαγωγή-Επιμέλεια: Ι. Κ. Μαζαράκης-Αινιάν, Αθήνα-Γιάννινα, 
Δωδώνη, 1988, 368.  

35. Βιογραφικαί αναμνήσεις του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσάνθου του από Τραπεζού-
ντος, 1881-1949, Κομοτηνή, Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής-Κέντρο Θρακικών Μελετών, 
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ψε, σημειώνοντας ότι «ἡ ληφθεῖσα ἀπόφασις τῆς Συνδιάσκεψεως τοῦ Βουκουρε-
στίου ἦτο ὁριστικὴ καὶ ἀμετάκλητος»36.  
Ενώ όμως η αυτονόμηση της Θράκης συζητείτο στους διπλωματικούς κύκλους, 

στα τέλη Αυγούστου 1913 ξέσπασε κίνημα στην περιοχή με πρωτοβουλία ντόπι-
ων Τούρκων. Συγκεκριμένα, από τηλεγράφημα που επεσήμανε η Καλλιόπη Πα-
παθανάση-Μουσιοπούλου στο Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας 
πληροφορούμαστε ότι στις 27 Αυγούστου «Ἐπιτροπὴ Τούρκων» «συνελθόντες ἐν 
Γκιουμουλτζίνῃ ἀνεκήρυξαν ἀνεξαρτησίαν τῆς πέραν τοῦ Ἕβρου Θράκης»37. Στο 
κίνημα αυτό πήραν μέρος και οι Έλληνες της Θράκης38, οι οποίοι μάλιστα απευ-
θύνθηκαν για το ζήτημα αυτό τόσο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όσο και στην 
Ελληνική Πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης, ζητώντας την υποστήριξή τους39.  
Οι εξεγερμένοι έθεσαν γρήγορα υπό τον έλεγχό τους την Κομοτηνή (τότε Γκι-

ουμουλτζίνα) και την Ξάνθη, σχημάτισαν «Προσωρινή Κυβέρνηση» με έδρα την 
Κομοτηνή, η οποία «απολάμβανε ευρείας διακοινοτικής αποδοχής και περιελάμ-
βανε αντιπροσώπους από τις κοινότητες των Τούρκων, των Ελλήνων, των Πομά-
κων, των Αρμενίων και των Εβραίων», και έθεσαν τις πρώτες βάσεις για να οργα-
νώσουν το νέο «κράτος» διοικητικά, οικονομικά και στρατιωτικά40. Στα πλαίσια 
αυτών των προσπαθειών η κυβέρνηση του βραχύβιου εκείνου κρατικού μορφώμα-
τος41 εξέδωσε και γραμματόσημα, τα οποία φέρουν τις εξής πολύ ενδιαφέρουσες 

                                                 
2009, 80-81. Φαίνεται μάλιστα πως επιφανείς Έλληνες της Κομοτηνής είχαν συντάξει υπό-
μνημα για τις Μ. Δυνάμεις, το οποίο μάλλον δεν υπέβαλαν, εξαιτίας της άρνησης του Ελ. Βενι-
ζέλου να υποστηρίξει την πρωτοβουλία τους [βλ. Π. ΦΩΤΕΑΣ, «Μετάφραση και σχόλια σ’ ένα 
κείμενο του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου», Θρακική Επετηρίδα 1 (1980) 29-37]. 

36. Βιογραφικαί αναμνήσεις του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσάνθου, ό.π. 81. 
37. ΚΑΛΛ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ-ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, «Συμβολή στη διπλωματική ιστορία της 

Θράκης», ό.π. 58. 
38. Σύμφωνα μάλιστα με τον μητροπολίτη Χρύσανθο, οι Έλληνες της Θράκης «συνέπρα-

ξαν μετὰ τῶν Τούρκων» στην ανακήρυξη της αυτονομίας (βλ. Βιογραφικαί αναμνήσεις του 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσάνθου, ό.π. 81). 

39. ΚΑΛΛ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ-ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, «Συμβολή στη διπλωματική ιστορία της 
Θράκης», ό.π. 58-59. Για τη συμμετοχή των ελληνορθοδόξων στο κίνημα και για τον ρόλο της 
Ελλάδας σ’ αυτό βλ. Π. Α. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ, Θρακικός αγώνας, 1912-1920. Ύστατοι απε-
λευθερωτικοί αγώνες της Δ. Θράκης, Ξάνθη, Δήμος Ξάνθης, 1993, 123-125.  

40. K. FEATHERSTONE – Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – Α. ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ – Γ. ΝΙΑΡ-
ΧΟΣ, Οι τελευταίοι Οθωμανοί. Η μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης, 1940-
1949, μτφρ. Γ. Νιάρχος, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2013, 80. 

41. Το κρατίδιο αυτό, γνωστό στην ελληνική ιστοριογραφία ως «Δημοκρατία της Γκιου-
μουλτζίνας», επέζησε ως τα μέσα περίπου του Οκτωβρίου 1913 (π.ημ.), οπότε η λεγόμενη 
«Δυτική Θράκη» παραδόθηκε «επίσημα» στους Βούλγαρους στα πλαίσια της συνθήκης που είχε 
υπογράψει στις 16/29 Σεπτεμβρίου 1913 στην Κωνσταντινούπολη η Οθωμανική Αυτοκρατορία 
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επιγραφές: Το πρώτο που αποτυπώθηκε με ορειχάλκινη σφραγίδα μόνο σε φακέ-
λους φέρει σε παλαιοτουρκική γραφή την επιγραφή «Garbi Trakya Hükümet-i 
Muvakkatesi»42 (Προσωρινή κυβέρνηση Δυτικής Θράκης). Ακολούθησε η έκδοση 
από τις 8 Σεπτεμβρίου ως και τις 6 Οκτωβρίου 1913 «επτά χειροποίητων γραμ-
ματοσήμων»43 που φέρουν επίσης σε παλαιοτουρκική γραφή την επιγραφή «Garbi 
Trakya Hükümet-i Müstakilesi» [Αυτόνομη (ή ανεξάρτητη) κυβέρνηση Δυτικής 
Θράκης]44.  
Δεδομένου ότι στα γραμματόσημα αποτυπώνεται η επίσημη ονομασία ενός 

κράτους ή κρατικού μορφώματος, γίνεται φανερό ότι στα παραπάνω γραμματό-
σημα έχουμε για πρώτη φορά την επίσημη χρήση του όρου «Δυτική Θράκη» ως 
πολιτικού όρου. 
Μένει τώρα να προσδιορίσουμε τον γεωγραφικό χώρο που αποτελούσε τότε 

την οθωμανική «Δυτική Θράκη». Σύμφωνα με τον Ν. Κ. Κωνσταντόπουλο, μετά 
από την διοικητική μεταρρύθμιση του 1878 «ἐναπέμειναν εἰς τὴν Τουρκίαν 
ἐντεῦθεν τοῦ Ἕβρου ποταμοῦ ἤτοι ἐν τῇ Δυτικῇ λεγομένη Θράκη (διότι περὶ 
αὐτῆς πρόκειται) αἱ δύο Διοικήσεις ἢ Νομοί: Γιουμουλτζίνας (Κομοτινῆς) καὶ 
Δεδέαγατς (Ἀλεξανδρουπόλεως)»45. Στη «Διοίκηση Γκιουμουλτζίνας», σύμφωνα 
με την «Επετηρίδα της Γενικής Διοικήσεως Εντίρνε του οικονομικού έτους 1898-
1899», υπάγονταν εφτά συνολικά «Υποδιοικήσεις» («καζάδες»): της Γκιουμουλ-
τζίνας (κεντρικός καζάς), της Ισκέτσε (Ξάνθης), του Σουλτάνγερι, του Αχίτσελε-
μπί, του Εγρίντερε, του Νταρίντερε και του Ρόμπτσοζ46. Από τη «Διοίκηση Δεδέ-

με τη Βουλγαρία (βλ. Π. Α. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ, Θρακικός αγώνας, ό.π. 131-132 και K. FEA-
THERSTONE – Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – Α. ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ – Γ. ΝΙΑΡΧΟΣ, Οι τελευταίοι 
Οθωμανοί, ό.π. 81-82). 

42. Ε. ΤΣΙΝΤΑΡΑΚΗΣ, Ιστορικό φιλοτελικό λεύκωμα Θράκης, 1850-1923, Κομοτηνή
2010, 345. 

43. Βλ. το άρθρο του Παναγιώτη Δ. Καγκελάρη με τίτλο «Γκιουμουλτζίνα/Gumuldjina
1913» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cangelaris.com/gumul.html, καθώς και στο 
περιοδικό Φιλοτέλεια αρ. τεύχ. 663 (Ιούλιος-Αύγουστος 2010) 244-246.  

44. Οφείλω θερμές ευχαριστίες στον πολύ καλό μου φίλο και συνάδελφο Μάρκο Χριστοδου-
λόπουλο που είχε την καλοσύνη να μεταγράψει και να μεταφράσει τις επιγραφές. Ο όρος 
«Hükümet» προέρχεται από τον αραβικό όρο «Huküma», ο οποίος σημαίνει «κρίνω», «αποφαί-
νομαι», «δικάζω». Με τη σημασία του όρου «κυβέρνηση» καθιερώθηκε από τους Οθωμανούς 
κατά τον 19ο αιώνα (B. LEWIS, V. L. MENAGE, CH. PELLAT, J. SCHACHT (ed.), The 
Encyclopaedia of Islam, New Edition, Leiden – London, 1986, 551-552).  

45. Ν. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ό.π. 8. Οι «Διοικήσεις» ονομάζονταν στα παλαιοτουρ-
κικά «σαντζάκια». 

46. ΙΑΚ. Ζ. ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ, Όψη της διοικητικής οργανώσεως της έδρας της Διοικήσεως
Γκιουμουλτζίνε (Gümülcine sancaği) και στοιχεία για τον πληθυσμό της περί τα τέλη του 19ου 
αιώνα, Κομοτηνή, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης, 2013, 34-35 και 93. Σημειώνω πως ο 
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αγατς» στην εντεύθεν του Έβρου «Δυτική Θράκη» ανήκαν ο καζάς του Δεδέαγατς 
και το μεγαλύτερο μέρος του καζά του Σουφλίου47. Τέλος, στον γεωγραφικό χώρο 
της «Δυτικής Θράκης» ανήκαν και οι καζάδες Διδυμοτείχου και Ορτάκιοϊ, οι οποί-
οι διοικητικά ανήκαν στο σαντζάκι της Αδριανούπολης48.  
Επέμεινα στην λεπτομερή περιγραφή του γεωγραφικού χώρου της «ἐντεῦθεν 

τοῦ Ἕβρου ποταμοῦ Δυτ. λεγομένης Θράκης», επειδή σήμερα έχει καθιερωθεί να 
ονομάζεται «Δυτική Θράκη» η περιοχή που ενσωματώθηκε στην ελληνική επι-
κράτεια το 1920. Όπως προκύπτει όμως από τα παραπάνω, η περιοχή αυτή είναι 
το νότιο τμήμα και ένα μικρό μέρος του βορειοανατολικού τμήματος της «Δυτικής 
Θράκης» που παραχωρήθηκε το 1913 στη Βουλγαρία με τη συνθήκη του Βουκου-
ρεστίου. Το υπόλοιπο που βρίσκεται ανάμεσα στην οροσειρά της Ροδόπης και στα 
παλιά σύνορα της ημιαυτόνομης ηγεμονίας της Ανατολικής Ρωμυλίας παρέμεινε 
μετά το 1920 στη Βουλγαρία49. Οι εδαφικές αυτές αλλαγές έγιναν με τις συνθή-
κες που αναγκάστηκε να υπογράψει η ηττημένη Βουλγαρία αμέσως μετά από τον 
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Συγκεκριμένα, η «Κεντρική Επιτροπή Εδαφικών Υποθέ-
σεων» που συνεδρίασε στο Παρίσι τον Ιούλιο του 1919 καθόρισε τα νότια σύνορα 
της Βουλγαρίας επί της οροσειράς της Ροδόπης, αφήνοντας έτσι το βόρειο τμήμα 
της λεγόμενης «Δυτικής Θράκης» στη Βουλγαρία50. Λίγους μήνες αργότερα, με το 
άρθρο 48 της συνθήκης του Νεϊγύ (14/27 Νοεμβρίου 1919) «η Βουλγαρία πα-
ραιτήθηκε των κυριαρχικών δικαιωμάτων της στη μεσημβρινή δυτική Θράκη υπέρ 
των Συμμάχων και των Συνασπισμένων Δυνάμεων»51. Ένα περίπου χρόνο αργό-
τερα και μετά από επίπονες και επίμονες διαπραγματεύσεις, στις οποίες πρωτα-

                                                 
καζάς του Ρόμπτσοζ στις αρχές του 20ου αι. εντάχθηκε στην «Υποδιοίκηση Δράμας».  

47. Ν. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ό.π. 10 και Κ. ΜΥΡΤΙΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ, «Διοι-
κητική διαίρεσις Θράκης του 1910», Θρακικά 15(1941)380-381. Βλ. και τον χάρτη που δημο-
σίευσε ο Κ. ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ στην πραγματεία του με τίτλο Ιστορία του Βόρειου Ελλη-
νισμού. Θράκη, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη, 1990, σελ. 250.  

48. Κ. ΜΥΡΤΙΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ, ό.π. 377.  
49. Σύμφωνα με τον Ν. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ, Περί των διεκδικήσεών μας, ό.π. 4, το 

τμήμα που ενσωματώθηκε στην Ελλάδα αποτελεί τα 3/5 περίπου «της μέχρι του 1912 τουρκι-
κής Θράκης». Η ακριβής εικόνα του γεωγραφικού χώρου της λεγόμενης «Δυτικής Θράκης» που 
παραχωρήθηκε στη Βουλγαρία το 1913 και στην Ελλάδα το 1920 αποτυπώνεται στον χάρτη 
που δημοσιεύεται στην παρούσα. 

50. Μ. ΠΑΞΙΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ, Η Δυτική Θράκη στην εξωτερική πολιτική 
της Βουλγαρίας, ό.π. 50. Συγκεκριμένα, στη Βουλγαρία παρέμειναν σχεδόν ολόκληροι οι οθω-
μανικοί «καζάδες» του Σουλτάνγερι, του Εγρίντερε, του Νταρίντερε και του Αχίτσελεμπί, στους 
οποίους η πλειονότητα των κατοίκων ήταν μουσουλμάνοι (βλ. Α. ANTONIADES, Le Dévelop-
pement économique de la Thrace, Athènes 1922, 39-40).  

51. Μ. ΠΑΞΙΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ, Η Δυτική Θράκη στην εξωτερική πολιτική 
της Βουλγαρίας, ό.π. 60-61.  
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γωνίστησε ο Ελ. Βενιζέλος, η «μεσημβρινή Δυτική Θράκη» παραχωρήθηκε στην 
Ελλάδα με την «ειδική συνθήκη» των Σεβρών που υπεγράφη στις 28 Ιουλίου/10 
Αυγούστου 192052.  
Απ’ όλα τα παραπάνω προκύπτει, κατά τη γνώμη μου, το συμπέρασμα ότι η 

ονομασία «Δυτική Θράκη» καθιερώθηκε ως πολιτικός όρος τον Αύγουστο του 1913, 
όταν με τον σχηματισμό της «Ανεξάρτητης Κυβέρνησης της Δυτικής Θράκης» επι-
χειρήθηκε η αυτονόμηση του γεωγραφικού χώρου της Θράκης που είχε παραχωρη-
θεί στη Βουλγαρία με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Ο χώρος αυτός ορίζεται ανα-
τολικά από τον ποταμό Έβρο, νότια από το Θρακικό Πέλαγος, δυτικά από τον πο-
ταμό Νέστο και βόρεια από τον ποταμό Άρδα και ως το 1912 αποτελούσε πράγμα-
τι το «δυτικό τμήμα» της Θράκης που ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.  
Δεδομένου λοιπόν ότι, πρώτον, από γεωγραφική άποψη στην Ελλάδα ενσωμα-

τώθηκε το νοτιοδυτικό και όχι το δυτικό τμήμα της μείζονος Θράκης και, δεύτερον, 
από πολιτική άποψη ο όρος «Δυτική Θράκη» δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, αφού 
το προσδιοριστικό επίθετο, όπως αντίστοιχα οι όροι «ανατολική» και «βόρεια», δεν 
δηλώνει το κράτος στο οποίο ανήκει σήμερα η συγκεκριμένη περιοχή, πρέπει, κατά 
τη γνώμη μου, να καθιερώσουμε επιτέλους τους όρους «ελληνική», «βουλγαρική» 
και «τουρκική Θράκη», προκειμένου να προσδιορίζουμε με απόλυτη ακρίβεια τόσο 
τον γεωγραφικό χώρο της «μείζονος Θράκης» στον οποίο αναφερόμαστε, όσο και το 
κράτος στο οποίο ενσωματώθηκε μετά από την τριχοτόμησή της. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα δοθεί επιτέλους τέλος στην εκ του πονηρού προβολή 

και χρήση της ονομασίας «Δυτική Θράκη» από τους κύκλους εκείνους που εξακο-
λουθούν ακόμη και σήμερα να απεργάζονται την αναθεώρηση των διεθνών συνθη-
κών και, κατά συνέπεια, την αλλαγή των υφισταμένων συνόρων. 

52. Μ. ΠΑΞΙΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ, ό.π. 67, και Λ. ΔΙΒΑΝΗ, Η εδαφική ολο-
κλήρωση της Ελλάδας, ό.π. 605 και 627-630. 
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Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης.  
Ο Ευθύμιος Λαμπρίδης είναι Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας.  
Η Αικατερίνη (Κατερίνα) Μάρκου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Συγκριτικής 

Κοινωνιολογίας στο Βαλκανικό χώρο. 
Η Νάντια Μαχά-Μπιζούμη είναι Διδάκτορας του Δημοκριτείου Πανεπι-

στημίου Θράκης και διδάσκουσα στο Τμήμα Ιστορίας κα Εθνολογίας. 
Ο Ιωάννης Μ. Μπακιρτζής είναι Επίκουρος Καθηγητής Ύστερης Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας και του Σύγχρονου Τουρκικού Κράτος – Ιστορία και κοινωνία. 
Η Ελεονώρα Ναξίδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης 

Ιστορίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
Η Χριστίνα-Ντουσάνκα Ούρεμ-Κώτσου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Προϊστο-

ρικής Αρχαιολογίας. 
Ο Άγγελος Α. Παληκίδης είναι Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής της Ιστορί-

ας. 
Η Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσικής Αν-

θρωπολογίας (εθνογενετικές διαδικασίες). 
Ο Δημοσθένης Στρατηγόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής και 

Μεταβυζαντινής Γραμματείας – Ελληνικής Παλαιογραφίας. 
Η Αθηνά Συριάτου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Ιστορίας (Νεό-

τερης και Σύγχρονης). 
Η Παναγιώτα Τζιβάρα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας του Νέου Ελλη-

νισμού (από τον 13ο αι. έως την Ελληνική Επανάσταση) με έμφαση στην Ιστορία 
του Βενετοκρατούμενου Ελληνισμού.  
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Η Σοφία-Ειρήνη Τσάλα είναι υποψήφια Διδάκτορας. 
Ο Γεώργιος Χρ. Τσιγάρας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας της Βυζα-

ντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης.   
Η Σταματία Φωτιάδου είναι υποψήφια διδάκτορας. 
Ο Andrew Farrington είναι Επίκουρος Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Ιστο-

ρίας.   
Ο Γεώργιος Χρ. Χαριζάνης είναι Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας. 
Ο Κωνσταντίνος Κ. Χατζόπουλος είναι Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος 

Ιστορίας και Εθνολογίας.   



Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑ-
ΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΦΙΕ-
ΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗ-
ΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟ-
ΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΤΥΠΩΘΗΚΕ 
ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2017 ΣΕ 500 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΣΕ 
ΧΑΡΤΙ VELVET 100 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ-
ΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΓΑΡΑ 






